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گیاه نخود ( )Cicer arietinum L.تحت سطوح مختلف آبیاری
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر برخی پاسخهاای مورفوفیزیولاویی ی و فعالیات
آنزیمهای آنتی اکسیدانی رقم نخودهاشم ،آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهاای کاما
تصادفی با چهار ت رار در منطقه گنبدکاووس در سال زراعی 1921-22اجراء شد .عاما اصالی شاام ساطوح
مختلف آبیاری (شرایط دیم بدون آبیاری ،آبیاری در مرحله گلدهی و آبیاری در زمان پر شدن نیامهاا) و عاما
فرعی شام تراکمهای مختلف  02 ،92 ،22و  02بوته در متر مربع بود .نتایج نشان داد که اثر ساطوح مختلاف
آبیاری بر تمامی صفات بهجز تعداد روز تا  02درصد گلدهی و ارتفاع بوتاه معنایدار باود اماا تاراکم تنهاا بار
خصوصیات تعداد روز تا  02درصد گلدهی ،ارتفاع بوته ،تعداد روز تا رسایدگی فیزیولوییا  ،عمل ارد داناه،
عمل رد بیولویی

و شاخص کلروفی برگ اثر معنیدار داشت .در این آزمایش آبیاری موجب افزایش معنیدار

محتوی رطوبت نسبی و شاخص کلروفی برگ نسبت به شرایط دیم گشت اما باعث کاهش معنایدار در میازان
پروتئین دانه ،فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز شد .بااالترین درصاد پاروتئین داناه در کشات
بدون آبیاری مشاهده شد .همچنین بیشترین و کمترین عمل رد دانه بهترتیب در سطوح آبیاری در مرحله گلدهی
و شرایط دیم بهترتیب با مقادیر  1022و  1211کیلوگرم در ه تار بدسات آماد .در ساطوح فااکتور تاراکم نیاز
باالترین عمل رد دانه توسط تراکم  02بوته در متر مربع و کمترین عمل رد دانه در تراکم  22بوته در متار مرباع
مشاهده گردید.
واژههای کلیدی :آبیاری ت میلی ،آنزیم ،جمعیت گیاهی ،شاخص کلروفی  ،عمل رد دانه.
مقدمه1

) .2016تولید و سط زیر کشات ایان گیااه در کشاور
بهترتیب  220هزار تن و  002هازار ه تاار و میاانگین

امروزه نخود ایرانی ( ،)Cicer arietinum L.در میان
حبوبات بعد از نخود معمولی و سویا بااالترین ساط

عمل اارد دانااه آن  012کیلااوگرم در ه تااار ماایباشااد

زیر کشت در دنیا را دارا است و به دلی اهمیت زراعی

( .)Kanouni, 2016از سااوی دیگاار گسااتره وساایع

منبع مهم پروتئین گیااهی ( 20/1 -12/9درصاد

تنشهای غیر زنده و مادیریتهاای زراعای باعاث اثار

آن ی

دانه) در غذای انسان و دام بهشمار میآید

گااذاری باار خصوصاایات مورفولوییا  ،فیزیولوییا

(Roy et al.,

وعمل رد دانه آن باویهه در شارایط دیامکااری منااط
معتدلاه نیماه گرمسایری شاده اسات (

*نویسنده مسئولbarzali@hotmail.com :
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 .)2015وقوع تانش خشا ی در برخای مراحا رشاد

شرایط تنش خش ی به طور معنیدار بر فعالیت آنازیم

گیاهان می تواند خسارت جبران ناپذیری نماید .ی ی از

کاتاالز در تمامی ارقام نخود افزوده شد.

حساسترین مراح تنش خش ی در گیاه نخاود مراحا
گلدهی و پر شدن غاال هاا اسات (

انتخاب تراکم بوته مناساب کاه بار اسااس عواما
گیاهی و محیطی صورت می گیرد ،روی شااخصهاای

Mohammadi et

 .)al., 2011لذا بهنظر میرسد انجام آبیاری ت میلای باه

رشد و عمل ارد گیااه تااثیر مایگاذارد .نتاایج تحقیا

منظور رفع تانش در مراحا بحرانای رشاد گیااه تااثیر

 )2212( Shamsiمشخص سااخت کاه فاصاله کاشات

جدی بر شاخصهای رشد و عمل رد ایان گیااه داشاته

اثرات معنیدار بر ارتفااع گیااه ،تعاداد شااخه در بوتاه،

باشد .با توجه به مشاهدات  Patelو

فاصله اولین نیام از سط خاک ،تعاداد نیاام در بوتاه و

Hemantaranjan

و عمل ارد داناه

( )2219اِعمال تنش خش ی بر ینوتیپهاای مختلاف

تعداد دانه در بوته ،عمل رد بیولوییا

نخود قب از گلدهی باعث کاهش معنای دار کلروفیا

نخود داشات .در آزماایش  Raeyو هم ااران ()2220

برگ شد Rahbarian .و هم اران ( )2211باا ارزیاابی

اثر آبیاری و تراکم ،روی تعداد نیام در بوته ،وزن هزار

اثاار دو سااط آبیاااری (شاارایط  122درصااد فرفیاات

دان اه ،عمل اارد دانااه گیاااه نخااود در واحااد سااط و

مزرعهای خاک و  20درصد فرفیت مزرعاهای خااک)

شاخص برداشت معنیدار بود .در تحقی فوق نتاایج

گاازارش کردنااد کااه شاااخص کلروفیا در تیمااار 20

مربوط به اثر متقاب آبیاری × تراکم بوته نشان داد کاه

درصد فرفیت مزرعهای خااک در مقایساه باا شارایط

به ترتیب بیشترین و کمترین عمل رد دانه درتراکم 01

رطااوبتی کااافی خاااک (تیمااار  122درصااد فرفیاات

بوته در متار مرباع باا آبیااری کاما و بادون آبیااری

مزرعهای خاک) در ارقام مقاوم و حساس بهترتیب 06

حاص شاد .در آزماایش برخای محققاین دیگار نیاز

و  00کاهش یافات .ضامن آن کاه تانش خشا ی باا

مشخص شده است که افزایش تراکم بوته با تساریع و

اسااتفاده از نگهااداری رطوباات خاااک در  20درصااد

تشدید تخلیه رطوبت خاک سبب محدودیت بایش از

فرفیت مزرعه ،باعث کاهش تثبیت دیاکساید کاربن،

پیش رطوبت خاک در مرحله دانهبندی نخود شده کاه

محتااوی رطوباات نساابی باارگ ،پتانساای آب باارگ و

در نهایت کاهش عمل رد دانه را بهدنبال داشاته اسات

پایداری غشاء سلولی در تماامی مراحا گیاهچاه ای،

(.)Fallah et al., 2005; Naseri et al., 2015

گلدهی و نیامدهی گردید .ی ی دیگار از اثارات م ار

بسیاری از زارعین با آن ه به آبیااری باه ویاهه در

تنش خش ی ایجاد اکسیهن فعاال در گیااه اسات کاه

اواخر رشد نخود پاییزه دسترسی دارند ولی نسبت باه

منجر به تغییر عوام دخی در حفظ ترکیبات غشاایی،

آبیاری ت میلی اهتمام نمی ورزند .از طرفی نا آگااهی

آنتی اکسیدانتها و فرایندهای متعدد دیگر مای شاود.

از تراکم مناسب با اِعمال آبیااری ت میلای مای تواناد

بااه منظااور کاااهش و تعاادی ایاان آساایب رسااانی،

باعث اثرات سویی همانند افزایش هزیناه هاای تولیاد

سیستمهای آنزیمی آنتی اکسیدانی و غیر آنتیاکسیدانی

گردد .لذا با توجه به مطالب فاوق هاد

از آزماایش

در گیاهان شروع به فعالیت می نمایند که از گروه اول

حاضر بررسی پاسخ های مورفولویی  ،فیزیولویی

می توان سوپر اکسید دیسموتاز و کاتااالز را ناام بارد

فعالیت های آنتی اکسیدانت هاا در نخاود تحات تااثیر

( .)Gill and Tuteja, 2010در ایاان راسااتا نتااایج

سطوح مختلف آبیااری و بوتاه در شارایط دیام نیماه

 Mafakheriو هم ااااران ( )2211نشاااان داد کاااه در

گرمسیری و شناخت بهتارین ساط آبیااری و تاراکم
بوته بر حصول حداکثر عمل رد دانه نخود بود.
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مواد و روشها

کام تصادفی با چهار ت رار به اجراء درآمد .فاکتورهای

معرفییی مقهقییه مییورد مهاهعییه و نحییوی ا ییرای

مورد مطالعه در آزمایش عبارتبودند از :فااکتور اصالی

فاکتورهای تحقیق :ایان آزماایش در مجااورت ضالع

(سطوح آبیاری) :در سه سط شام شرایط دیام بادون

جنوبی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس کاه در

آبیاری) ،(I0شرایط دیام باا آبیااری ت میلای در مرحلاه

منطقه معتدله نیماه گرمسایری قارار دارد در ساال

گلدهی ) (I1و آبیاری ت میلای در مرحلاه تشا ی نیاام

 1921-22انجااام شااد .برخاای از خصوصاایات آب و

) .(I2و فاکتور فرعی (تاراکم کاشات)،92(T2) ،22(T1) :

هوایی ایستگاه آب و هواشناسای گنبادکاووس در طای

) 02(T3و ) 02(T4بوته در متر مربع .رقم ماورد اساتفاده

فص رشد در جدول  1ارایه شده اسات .ایان آزماایش

نخود نیز هاشم بود.

ی

به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوکهاای
دول  :1آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در طی فص زراعی 22-21
تبخیر
(میلیمتر)

روزهای یخبندان

بارندگی
(میلیمتر)

رطوبت(درصد)
حداکثر

حداق

درجه حرارت
(سلسیوس)
حداکثر

حداق

سال

ماه

202/1

2

1

00

92

96/1

22/0

تیر

1921

100/0

2

00/2

60

02

92/2

29/1

مرداد

1921

106/9

2

6/2

61

11

92/0

22

شهریور

1921

111/0

2

22/2

61

96

26/6

11/0

مهر

1921

01/0

2

90/2

61

12

21/2

2 /0

آبان

1921

91/6

1

00/2

22

00

10/1

1 /6

آذر

1921

12/0

2

10/1

22

09

10/2

0 /0

دی

1921

90

9

122/0

21

01

19/6

1 /9

بهمن

1921

91/0

2

02/2

20

00

10/0

0 /9

اسفند

1921

02/1

2

00/2

21

01

12

2 /2

فروردین

1922

61/2

2

90/2

21

06

21/2

11/2

اردیبهشت

1922

210/1

2

2/2

00

20

90

12/0

خرداد

1922

120/19

----

92/10

60/6

16/6

20/1

1 /9

برای اجرای طرح قب از فرا رسیدن فصا کشات
قطعه زمین مناسبی را که معر

دیس

میانگین

با خاک مخلوط گردید .بذور در  1خاط 1/00

دیمزارهای منطقه بود

متری با فاصله بین خطوط  02 ،92 ،22و  02سانتیمتر

انتخاب گردید که از نوع سیلتی -لوم بود (جادول .)2

کشت شدند که به منظور دستیابی باه تاراکمهاای ،02

نسابت

 92 ،02و  22بوته در متر مربع فواصا باین بوتاههاا

به شخم و نرم کاردن خااک اقادام و باذور نخاود در

روی ردیفهای کاشت باتوجه به تراکم مربوط تنظایم

کرتهای آزمایشی کاشت شادند .کاود شایمیایی بار

گردید .بهمنظور پیشگیری از بروز بیماریهای قاارچی

مبنای  02کیلوگرم فسفات آمونیوم و  10کیلوگرم اوره

قب از کاشت بذور با سم ماان وزب باه نسابت  2در

در ه تار محاسبه و در حد فاص شخم با گااوآهن و

هزار ضدعفونی گردید و سپس کاشات در شایارهایی

در زمان کاشت با استفاده از گاوآهن و دیس
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خاک قرار داده شد که پس از سبز شدن توسط قیچای

که قبالً توساط فوکاای دساتی ایجااد گردیاده انجاام
گرفت .جهت اطمینان بیشتر در هار نقطاه دو باذر در

گردید.

باغبانی اقدام به تن

دول  :2نتایج تجزیه فیزی ی و شیمیایی خاک مح آزمایش

pH

EC
(دسیزیمنس بر متر)

OC
(درصد)

CaCo3
(میلیگرم بر کیلوگرم)

S
(میلیگرم بر کیلوگرم)

N
(میلیگرم بر کیلوگرم)

P
(میلیگرم بر کیلوگرم)

K
(میلیگرم بر کیلوگرم)

Fe
(میلیگرم بر کیلوگرم)

Zn
(میلیگرم بر کیلوگرم)

B
(میلیگرم بر کیلوگرم)

6/1

2/09

1/10

22

02

2/10

10

902

2/0

2/0

2

عمل رد بیولویی

بهمنظور برآورد دقی مقدار آب ماورد نیااز بارای

تعداد  12بوته بطور تصاادفی پاس

حاشیه در هر کرت انتخاب شدند و در دمای

آبیاری کرتهای با آبیاری ،میزان رطوبت خاک قب از

از حذ

انجام آبیاری در مرحله  02درصد گلدهی و مرحله پر

 02درجااه سلساایوس در آون ،بااه ماادت  16ساااعت

شدن نیامها ،از چند نقطه در کرتها به طور تصاادفی

خش

با مته نمونه برداری (تا عم  02ساانتیمتاری خااک)

حاشیه ،مساحت باقی ماناده هار کارت بارای بارآورد

صورت گرفات و بالفاصاله نموناههاا در کیساههاای

عمل رد نهایی دانه مورد استفاده قرار گرفت .عمل ارد

پالستی ی گذاشته شدند و به آزمایشگاه منتق شادند،

دانه بر اساس رطوبت  11درصد محاسبه گردید .برای

سااپس مقاادار مشخصاای از هاار نمونااه بااا تاارازوی

اندازهگیری برخی صفات دیگر همانناد تعاداد روز از

دیجیتااالی ،تااوزین و در آون بااا دمااای  120درجااه

کاشت تا رسیدن به  02درصد گلدهی و تعداد روز تاا

سانتیگاراد باه مادت  16سااعت قارار داده شادند و

از  12بوته تصادفی انتخاب شاده

دوباره توزین بهعم آمد .سپس با کم

شده و ساپس تاوزین شادند .پاس از حاذ

رسیدن فیزیولویی

رابطاه کسار

از ردیفهای  2و  9و با در نظر گرفتن حاشیه از ابتدا

آن FC

و انتهای هر کرت که نشانهگذاری شده بودناد ،انجاام

رطااوبتی  IN: (FC×M) × BD × Dکااه در

فرفیت مزرعه BD ،وزن مخصوص فااهری )،(g/cm

گردید.

 Dعم توسعه ریشاه ( 02ساانتیمتار) و  Mرطوبات

سقجش شاخص کلروفیل :در ایان مطالعاه شااخص

وزنی قب از آبیاری و  INکسار آبیااری خاالص باود،

کلروفی برگ با دستگاه  SPAD-502مجهز به مونیتور

مقدار خالص آب آبیاری به ترتیاب باه میازان  161و

( Minolta LCDماادل – 190AUVشاایمادزو-یاپاان)

 122لیتر در مراح گلدهی و پر شدن نیامهاا بارآورد

پس از انجام تیمار آبیاری در مرحله اواسط پار شادن

گردید که بهطور ی سان در ساط هار کارت آبیااری

نیاااامهاااا در هماااه تیمارهاااا بااار اسااااس روش

الزم انجام گرفت.

 )1261(Meidnerاندازه گیری شد.

اندازهگیری شاخصهای رشیدی و عملکیرد دانیه:

سقجش میزان پیروتیین دانیه :جهات انادازه گیاری

برای اندازهگیری ارتفااع بوتاه در زماان رسایدگی 12

پروتئین دانه مقدار 12گرم از دانه هر نمونه باه وسایله

حاشایه در هار

دستگاه  Laboratory millآرد گردید و بعد با اساتفاده

بوته که بطور تصادفی پاس از حاذ

کرت برداشت شد تعیین گردید .همچنین برای تعیاین
52
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از روش کجلدال درصاد پاروتئین داناه محاسابه شاد

گردید .از آنزیم اساتاندارد و خاالص بارای اساتاندارد

).(Benton, 1991

شدن نتایج استفاده گردید کاه هار واحاد آن قاادر باه

اندازهگیری محتوی رطوبت نسبی بیر  :باهمنظاور

اکسیداسیون  2/0میلی مول اپی نفارین در یا

اندازه گیری محتوی رطوبت نسبی بارگ ،نایمگارم از

میباشد.

دقیقاه

جوانترین بارگ توساعه یافتاه در پایاان هفتاه بعاد از

باارای اناادازهگیااری آناازیم کاتاااالز از روش

اِعمال آبیاری ت میلی در مرحله تش ی نیامها (ساط

 )1261(Aebiاستفاده گردید .به ایان منظاور مخلاوط

سوم فاکتور آبیاری ت میلی) از هر بوته از ردیفهاای

واکنش  2/00میلیلیتر بافر فسفات پتاسایم  122میلای

میانی هر کرت (با در نظر گرفتن اثر حاشایهای) جادا

موالر با  22 ،pH=7می رو لیتر آب دو باار تقطیار باه

شده و سپس نمونهها باه مادت  21سااعت روی آب

کووت کوارتز اضافه شد و بههنگام اندازهگیری آنزیم،

مقطر شاناور شادند .چهاار سااعت بعاد از آبگیاری،

 002می رو لیتر پراکسید هیدروین  02میلی ماوالر باه

قطعات برگ بالفاصله وزن شادند تاا وزن در هنگاام

مخلوط واکنش افزوده گردید .تغییرات جذب در 212

توریسانس ) (TWبه دست آیاد .پاس از آن قطعاات

نانومتر به مدت  02ثانیه در  20درجه ساانتیگاراد باا

برگ در آون در درجه حرارت  02درجه ساانتیگاراد

استفاده از اسپ تروفتومتر قرایت و تغییرات آنزیمی بار

ثابات

حسااب تغییاارات در جااذب در دقیقااه بااه ازای هاار

به مدت  16ساعت خش

شدند تا وزن خش

بدست آید ( .)DWمحتاوی رطوبات نسابی از طریا

میلیگرم پروتئین بیاان شاد .شااهد نیاز شاام 2/00

رابطه زیر محاسبه شد (:)Gunes et al., 2008

میلیلیتر بافر پتاسیم فسفات و  22می رو لیتر پاروتئین

×122

محلول بود.

= RWC %

اندازهگیری فعاهیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز

در این آزمایش پس از ثبت اطالعات ،دادهها تجزیاه

و کاتییا ز :باارای ساانجش فعالیاات آناازیمهااای

واریااانس و میااانگینهااای آنهااا بااه روش آزمااون چنااد
دامنهای دان ن در سط احتمال  0درصد مقایساه شادند.

آنتیاکسیدان موجود در برگ گیااه ،نموناه بارداری از

بهمنظور ارزیابی همبستگی بین صفات از روش اساپیرمن

سه خط وسط بهصورت تصادفی با برداشت  9برگ از

استفاده گردید.

سه خط هر کارت صاورت پاذیرفت .بارگهاا درون
کیسااههااای نااایلونی و درون یااخ قاارار داده شااده و
بالفاصله به آزمایشگاه منتق شدند .جهت اندازهگیری

نتایج

آناازیم سااوپر اکسااید دیسااموتاز از روش  Misraو

تجزیه واریانس صفات :تجزیه واریانس صفات ماورد

 )1202( Fridorichاستفاده شاد .محلاول زمیناه باافر

مطالعه در جداول  9و  1آورده شده است .نتایج نشان

) (pH=7.2به همراه

داد با آن ه فاکتور آبیاری بر تعاداد روز تاا  02درصاد

 1/90میلی مول  EDTAباه هماراه  2/10میلای ماول

گلدهی اثر معنیداری نداشت اما در تراکم  22بوته در

تهیه و از اپاینفارین باا غلظات

مترمربع توانست باالترین مقدار را ( 111روز) نسابت

 2/20میلیمول بهعنوان سوبسترا اساتفاده شاد .ساپس

به سط  02بوته در متر مربع ( 191روز) بدست آماد

مجموعه عصاره باه آنهاا اضاافه و تغییارات جاذب

(جدول  .)0در این مطالعه باا اِعماال آبیااری تفااوت

نوری حاص از اکسیداسیون اپینفرین انادازهگیاری و

معنایدار هماراه باا افازایش تعاداد روز تاا رسایدگی

بهعنوان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیساموتاز ارزیاابی

بوتههای نخود مشاهده شد (جاداول  1و

تریس حاوی فسفات دی سیدی
کربنات مونو سدی

فیزیولویی
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 )0و با کاهش تراکم بوته از میزان ایان صافت کاساته

(جااداول  0و  .)0در ایاان تحقیاا بااا آن ااه تفاااوت

گردید (جدول  .)0همچنین آبیاری ت میلای نتوانسات

تراکمهای گیااهی تااثیری بار میازان پاروتئین داناه و

نسبت به شارایط بادون آبیااری بار ارتفااع بوتاه اثار

محتوی رطوبت نسبی برگ نگذاشت اما اِجارای یا

معنی دار بگذارد اما با افزایش تاراکم بار ارتفااع بوتاه

دور آبیاری بطور معنیدار از پروتئین داناه کاسات اماا

افزوده شد بهنحوی اه بااالترین و کمتارین مقاادیر آن

بر محتاوی رطوبات نسابی بارگ افازود (جادول .)0

بهترتیب در تاراکمهاای  02و  22بوتاه در متار مرباع

همچنین در این تحقی آبیاری در مرحلاه گلادهی باا

بدست آمد (جادول  .)0فاکتورهاای آبیااری و تاراکم

شاخص  019واحد بااالترین و شارایط دیام باا 901

بوتااه اثاار محسوساای باار عمل اارد دانااه و عمل اارد

واحااد کمتاارین شاااخص کلروفیا باارگ را دارا بااود

گذاشااتند (جاادول  .)1آبیاااری در مرحلااه

(جدول  .)0در این تحقی افزایش تاراکم باعاث بااال

گلدهی با  1022کیلوگرم در ه تار بیشترین و شارایط

رفتن شاخص کلروفی برگ شاد باهطوری اه تفااوت

دیم بدون آبیاری با  1211کیلوگرم در ه تار کمتارین

معنیدار بین تراکمهای  22با  020واحد و  02بوته در

مقدار را حاص نمود (جدول  .)1تاراکم  02بوتاه در

متر مرباع باا  000واحاد وجاود داشات (جادول .)0

متر مربع با  1122کیلوگرم نیز در ه تار بطور معنیدار

بررسی فعالیت آنزیمهاای ساوپر اکساید دیساموتاز و

نسبت به سطوح  22و  92بوته در مترمربع باه ترتیاب

کاتاالز تحت شرایط مختلف آبیاری حااکی از آن باود

بااا  1112و  1202کیلااوگرم در ه تااار عمل اارد دانااه

که انجام آبیاری باعث کااهش معنایدار فعالیات ایان

تولیااد نمااود (جاادول  .)0مقایسااه میااانگین عمل اارد

آنزیم نسبت به ساط بادون آبیااری یاا شارایط دیام

نیز در ساطوح مختلاف فاکتورهاای ماورد

گردید (جادول  ،)0هار چناد کاه فااکتور تاراکم اثار

بیولویی ا

بیولویی

معنیدار بر فعالیت این دو آنزیم نداشت(جدول .)0

مطالعه نشان دهنده برتری تیمارهای آبیااری ت میلای
در مرحله تش ی نیام و تراکم  02بوته در مترمربع بود
دول :3تجزیه واریانس اثر تراکم بوته بر صفات مورفولویی
منابع تغییرات

درجه

)(S.O.V.

آزادی)(df

تعداد روز تا 02
درصد گلدهی

و عمل رد دانه نخود تحت سطوح مختلف آبیاری

تعداد روز تا

ارتفاع بوته

رسیدگی فیزیولویی

عمل رد دانه

عمل رد بیولویی

میانگین مربعات

بلوک

9

2/11 ns

9/06 ns

2/20 ns

1260 ns

1120 ns

آبیاری

2

2/1 ns

** 211/2

1/26 ns

**921110

**1210100

0

6/12

10/12

1/12

21690

10602

تراکم

9

* 0/01

* 11/10

* 1/11

**101220

**162022

تراکم × آبیاری

0

ns

ns

ns

ns

خطای

خطای

a

2/21

2/26

2/10

11102

ns

2601

20

2/21

2/12

2/11

2602

0102

ضریب تغییرات ()C.V.%

12/0

11/9

12/1

10/0

10/1

b

** معنیدار در سط احتمال  * ،%1معنیدار در سط احتمال  %0و  nsغیر معنیدار.
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دول  :4تجزیه واریانس اثر تراکم بوته بر صفات مورفولویی
پروتئین

منابع تغییرات

درجه

)(S.O.V.

آزادی)(df

بلوک

9

آبیاری

2

محتوی رطوبت نسبی

و عمل رد دانه نخود تحت سطوح مختلف آبیاری
شاخص کلروفی
میانگین مربعات

ns
**

ns

1/10

**

262

**

2101

**

211

2206

0021

221

تراکم

9

ns

0/01

221 ns

* 2106

061 ns

69/00 ns

تراکم × آبیاری

0

2/21 ns

01/1 ns

101 ns

011 ns

06/0 ns

b

20

2/11

00/12

911

162

01/6

12/0

11/1

2/0

10/1

11/9

خطای

0

a

ضریب تغییرات ()C.V.%

92100

**

1021

1221

10902

0/2

1012

)(M.S.
ns

ns

21106

خطای

92/61

ns

سوپر اکسید دیسموتاز

کاتاالز

*

**معنیدار در سط احتمال  1درصد ،معنیدار در سط احتمال  0درصد و  nsغیر معنیدار.
1

دول  :9مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات اندازه گیری شده در نخود

فیزیولویی

تعداد روز تا رسیدگی

(کیلوگرم در ه تار)

عمل رد دانه

(کیلوگرم در ه تار)

عمل رد بیولویی

پروتئین دانه(درصد)

(درصد)

محتوی رطوبت نسبی برگ

شاخص کلروفی برگ

پروتئین)

در دقیقه به ازای میلیگرم

سوپر اکسید دیسموتاز (واحد

ازای میلیگرم پروتئین)

کاتاالز (واحد در دقیقه به

سطوح رییم رطوبتی

بدون آبیاری

100 b

1211 c

2091 c

21/0 a

12/0 b

901 b

221 a

122/0 a

آبیاری ت میلی درمرحله گلدهی

100 a

1022 a

9292 a

21/0 b

01/6 a

019 a

121 b

01 b

آبیاری ت میلی در مرحله

101 a

1290 b

9202 b

21/2 b

02/0 a

020 a

01 c

00/9 b

تش ی نیام
ستونهایی که دارای حداق ی

حر

مشترک باشند دارای تفاوت معنیدار در سط احتمال پنج درصد در آزمون چند دامنهای دان ن نیستند.

دول  :1مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تراکم بر صفات اندازهگیری شده در نخود
تراکم بوته

تعداد روز تا 02

در مترمربع

درصد گلدهی

تعداد روز تا
رسیدگی فیزیولویی

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

عمل رد دانه

1

عمل رد بیولویی

شاخص

(کیلوگرم در ه تار) (کیلوگرم در ه تار) کلروفی برگ

22

111 a

100 c

90/21 b

1112 c

2091 c

020 b

92

112 ab

100b

90/21 ab

1202 bc

9112 b

016 ab

02

190 ab

106ab

90/22 ab

1901 ab

9202 b

011 ab

02

191 b

102a

96/62 a

1122 a

9601 a

000 a

ستونهایی که دارای حداق ی

حر

مشترک باشند دارای تفاوت معنیدار در سط احتمال پنج درصد در آزمون چند دامنهای دان ن نیستند.

ضرایب همبستگی صفات نشان داد که همبساتگی
معنیدار بین تعداد روزها تا رسیدگی فیزیولوییا

بیولویی

(** )R2 =2/21وجاود داشات (جادول .)0

باا

همچنین همبساتگی مثبات و معنای دار باین عمل ارد

افزایش محتوی نسبی برگها (* )R2 =2/01و عمل رد

بیولویی

با تعداد روز تا  02درصد گلدهی (*=2/06

دانه باا شااخص کلروفیا (** )R2 =2/01و عمل ارد

 )R2و رسیدگی (* )R2 =2/00مشاهده شد.
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دول  :7ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی
صفات
**2/02

تعداد روز تا رسیدگی
فیزیولویی
ارتفاع بوته

-2/21

-2/96

عمل رد دانه

2/19

2/16

عمل رد بیولویی

*

*

2/06

2/20

2/00

-2/10

**-2/60

2/12

پروتئین دانه

-2/02

محتوی رطوبت نسبی برگ

2/21

*

**

شاخص کلروفی برگ

2/10

سوپر اکسید دیسموتاز

-2/22

**

کاتاالز

-2/22

*

-2/90

2/01

-2/26

2/61

2/12

-2/00

-2/02

تعداد روز تا

تعداد روز تا

 02درصد

رسیدگی

گلدهی

فیزیولویی

**

2/21

**-2/00** -2/01
2/02
**

2/01

-2/16

2/02
**

2/00

-2/01

2/91

-2/00

-2/01

ارتفاع

عمل رد

عمل رد

بوته

دانه

بیولویی

**

-2/21

**

-2/20

**

2/29

**

2/22

**

2/29

**

-2/20

**

-2/20

محتوی
پروتئین دانه رطوبت نسبی
برگ

**

-2/22

**

-2/21

شاخص

**

2/20

سوپر اکسید

کلروفی برگ دیسموتاز

* -1و **بهترتیب معنیدار در سطوح احتمال  0و  1درصد

گیرند و طول دورة رشد گیاه کااهش یاباد اماا در ایان

بحث
در این مطالعه عمل رد دانه و عمل ارد بیولوییا

تحقی به لحاظ این ه تا این مرحله از رشد گیاه ،تمامی

تحات تااثیر فاکتورهااای آبیااری و تااراکم بوتاه قاارار

شرایط محیطی برای هر دو محیط کرتهای با آبیااری

گرفتند .در تحقیا  AnjamShoaو هم ااران ()2211

و کرتهای دیم ی سان بوده و آبیاری بعد از اتمام ایان

نیز تغییر در میزان آبیاری بوتههای ارقام مختلف نخود

مرحله و شروع مرحلة بعادی در کارتهاای مربوطاه

در شرایط دیم اثر معنیدار بر صفات عمل ارد داناه و

انجام گردید بنابراین نتایج بدسات آماده تاا حادودی

Mirzaei

میتوانند منطقی می باشند ولی افزایش تاراکم گیااهی

 Heydariو هم اران ( )2222تغییر تاراکم بوتاه هاای

باویهه در شارایط دیام باه علات محادود شادن منباع

نخود ( 01 ،12 ،92و  00بوته در مترمربع) در شارایط

رطوبتی و تشدید رقابت ،موجب کوتاهتر شدن مراح

دیم باعث ایجاد تغییرات معنیدار در عمل ارد داناه و

نمو در گیاهان تحت این شرایط میگردد.

عمل اارد بیولوییاا

داشاات .در آزمااایش

شد .در بررسی حاضار علای رغام

در این تحقی آبیاری در مرحلاه گلادهی باهطاور

عدم وجود تفاوت معنیدار در سطوح مختلف آبیاری،

معنیداری طول دوره رشدی را نسبت به سط شااهد

مقایسه میانگین سطوح مختلف فاکتور تراکم در صفت

(دیم) افزود .این نتیجاه مشاابه نتاایج مطالعاه برخای

عمل رد بیولویی

تعداد روز تا رسیدگی فیزیولویی

محققین دیگر در گیاه نخود مای باشاد

و ارتفاع بوته نشان

(Ulemale et

داد که بین  22بوته در متر مربع و  02بوته در مترمربع

) .al., 2013; Ouji et al., 2016البته باید عناوان نماود

بوته نخاود تفااوت معنایدار وجاود داشات .در ایان

با وجود این اه در شارایط آب و هاوایی منطقاه و در

خصوص میتوان افهاار داشات کاه در شارایط دیام

اواخار دورة رشااد نخااود ،دماای هااوا باااال ماایرود و

بهعلت محدود بودن ی سری از عواما محیطای نظیار

رطوبت قاب استفاده برای گیاه نیز کاهش مییابد گیااه

رطوبت ،انتظار میرود که مراح نمو تحت تأثیر قارار

نخود کم کم وارد مرحلة رسیدگی میگردد اماا انجاام
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آبیااری در اواخاار دورة رشاد ماایتواناد تااا حاادودی

رطوبتی این گیاه زراعای بارای دساتیابی باه پتانسای

رسیدگی نخود را با توجه به رشد نامحادود باودن آن

تولید است .از جانبی باید ذکر نمود که آبیاری ت میلی

به تأخیر بیندازد.

در دوره گلدهی میتواند به تولید بیشتر تعداد داناه در

بررساای اثاارات تااراکم باار صاافت تعااداد روز تااا

بوته منجر شود .برخی محققین دیگر نیاز باه افازایش

بوتههای نخود حاکی از آن باود

عمل رد دانه نخود با آبیاری در مرحله گلادهی اشااره

رسیدگی فیزیولویی

که با افزایش تراکم بوتههای نخاود زودرستار شادند

داشاتهاناد (

به نحویکه افزایش تراکم بوته در واحاد ساط از 22

 .)2013در مطالعه  Karimiو  )2222( Ferniaآبیااری

به  02بوته در متار مرباع باعاث کااهش معنایدار 19

در مرحله نیامدهی با تولید  1012کیلاوگرم در ه تاار

روزه در زمان رسیدگی بوتههای نخود شد اما افازایش

بیشترین و تیمار بادون آبیااری باا  1202کیلاوگرم در

تراکم تا  92و  02بوتاه در متار مرباع تغییار معنایدار

ه تار کمترین عمل رد داناه را دارا باود .در آزماایش

حاص ا ننمااود .در ایاان خصااوص برخاای محققااین

فوق متوسط عمل رد دانه در تیمار آبیااری در مرحلاه

( )Fallah et al., 2005; Raey et al., 2007معتقدناد

نیامدهی و  02درصد گلدهی نسبت باه تیماار شااهد

که که با افزایش تاراکم ،رقابات باین بوتاههاا جهات

بهترتیب معادل  01/10و  20/21درصد بود و افازایش

بدست آوردن نهادههای محیطی همانند آب ،نور ،مواد

عمل رد در شرایط آبیااری ت میلای نسابت باه تیماار

غذایی و  ...افزایش یافته و این خود همانند برخای از

شاهد (شارایط دیام) باه طاور متوساط برابار 106/2

اقسام تنشهای محیطی مای تواناد بار رشاد آن تااثیر

کیلوگرم در ه تار و معادل  11/21درصد بدست آمد.

بگذارد و باعث تساریع در پایاان یاافتن دوره رشادی

در این خصوص میتوان افهار نمود که اعمال آبیااری

بوته های نخود شود .این تحقیا نشاان داد کاه تااثیر

باعث افزایش طول دوره رشد در بوته هاای نخاود در

آبیاری بر ارتفاع بوته نخود معنیدار نبود .زیرا به نظار

شرایط دیم میگردد که به تبع آن با افزایش تعداد گره

میرسد که آبیااری زماانی صاورت گرفتاه اسات کاه

در گیاه روبه رو خواهیم شاد و چاون هار گاره یا

بوته ها بخش اعظم رشد رویشای خاود را انجاام داده

واحد عم کننده در ارتباط با جذب کربن و رشد دانه

بودند اما مقایسه میانگین ارتفااع بوتاه در تاراکمهاای

است بنابراین افزایش سط بارگ در هار گاره تولیاد

مختلف نشان داد که تنها تراکم  02بوته در متار مرباع

کننده نیام ،مم ن است به بهبود پتانسی حقیقی تولیاد

با تراکم  22بوته در متر مربع تفاوت معنیدار داشات.

داناه در نخاود منتهای شاود (

در این زمینه میتاوان گفات کاه ارتفااع بوتاه بیشاتر

 .)2016معلوم شده است که آبیااری بارای رهاساازی

وابسته به ینتی

گیاه است و کمتر تحت تاثیر عواما

Ghobadi et al., 2014; Dogan et al.,

Karim Abadi et al.,

گیاه زراعی ازتنش رطوبتی خااک در مراحا بحرانای

محیطی قرار میگیرد ( .)Naseri et al., 2015هر چناد

رشااد و نمااو بااویهه در شاارایط دیاام ساابب افاازایش

انتظار میرود با باال رفتن تراکم به دلیلی رقابت بارای

چشمگیرعمل رد دانه نخود میشاود (

نور ارتفاع گیاه افزایش یابد اما فاهراً در این آزماایش

 Pasandi .)et al., 2015و هم ااران ( )2211گلادهی

رقابت شدیدی برای نور بین تراکمهاای  92 ،22و 02

وتش ی غال

را حساسترین مراح رشادی نخاود

بوته در متر مربع وجود نداشته است.

نسبت به تنش آب برشمردهاند .به نظر میرسد کمباود

Gholami Zali

نتایج همچنین نشان داد که باال بودن عمل رد داناه

آب در مراح زایشی نخود با ریزش گ ها وغال هاا

در تیمار آبیاری در مرحله گلدهی نخاود گویاای نیااز

سبب ممانعت از دستیابی به پتانسی عمل رد می شود.
00

اثر تراکم بوته بر برخی پاسخهای رشدی ،فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیمهای...

مقایسه میاانگین ساطوح مختلاف فااکتور تاراکم نیاز

تولیدی در هنگاام برداشات باا کااهش یاافتن فاصاله

مشااخص ساااخت کااه تااراکم  02بوتااه در مترمربااع

بوتهها میتواند مربوط به افزایش تعداد بوته در واحاد

بوته های نخود باعاث تولیاد عمل ارد داناهای بیشاتر

سط و افزایش وزن ماده خش

در واحد سط باشد

نسبت به تراکمهای  22و  92بوتاه در مترمرباع شاد.

(.)Mirzaei Heydari et al., 2009

Naseriو هم اران ( )2210نیز افزایش عمل رد نخود

در مطالعه حاضر تیمار بدون آبیاری باعث افزایش

با افزایش تراکم را گزارش کرده و افازایش ماذکور را

درصااد پااروتئین در دانااه شااد .در

مطالعااه Jalilian

به افزایش در جذب تشعشع خورشیدی در تراکم های

وهم اران ( )2220درصد پروتئین دانههاای نخاود در

باالتر ربط دادند .همچنین میتاوان افهاار داشات کاه

شرایط دیم بیشتر از شرایط آبیاری باود باهطاوریکاه

توسعه کانوپی محصول تحات تااثیر میازان آب قارار

میزان پروتئین دانه در شرایط دیم و آبیاری باهترتیاب

میگیرد و پوشش کام در صورت قاب دسترس بودن

 29/21و  21/02درصااد بااود .در مطالعااه  Shabanو

آب بدساات ماایآیااد .از آنجااایی کااه میاازان انااریی

هم ااران ( )2212کاه اثارات ساطوح مختلاف تانش

تشعشااعی جااذب شااده توسااط کااانوپی در شاارایط

خش ی (بدون تنش ،تنش مالیم و تنش شدید) را بار

نیاز

برخی خصوصایات زراعای چهاار رقام نخاود ماورد

در این حالت کاهش مییابد .دلی این امار مایتواناد

بررسی قرار دادند ،مشاهده شد که میزان پروتئین داناه

عدم توانایی گیاه در باز نگه داشتن روزنههای خود در

از  1/11میلی گرم بر میلیلیتر در شرایط بدون تنش به

شرایط کمی رطوبت خاک باشاد کاه خاود منجار باه

 1/01و  1/00میلیگرم بر میلایلیتار باهترتیاب بارای

کاهش فعالیت فتوسنتزی شده و باعث کااهش ساط

تیمارهااای تاانش مالیاام و شاادید خشاا ی افاازایش

سبز گیاه میگردد .همچنین افزایش تانش خشا ی در

معنیدار یافته است .بااالتر باودن درصاد پاروتئین در

شرایط کمی رطوبت الیههای خاک باویهه در شارایط

شرایط دیم نسبت به شرایط آبیاری میتواند مرتبط باا

دیم بدون آبیاری گیاه مجبور میشود تا رطوبت ماورد

کاهش طول دوره رشد و نمو در کرتهای دیم باشاد

نیاز خود را از الیههای عمیا تار خااک کاه عناصار

که موجب کاهش نسبت کربوهیدرات به پروتئین و در

غذایی ضاروری در آنهاا کام اسات اساتخرا کناد.

نتیجه افزایش درصد پروتئین در ایان کارتهاا شاده

بدینترتیب گیاه دچار تنش عناصار غاذایی مایشاود.

است.

کمآبیاری کمتر است لذا مقدار تولید ماده خشا

مجموعه این عوام باعث کاهش اندازه گیاه و کاهش

از جملااه نتااایج ایاان تحقیا باااال بااودن محتااوی

ذخایر فتوسنتزی موجود در بخشهای مختلف و وزن

رطوبت نسبی برگ در تیمار بدون آبیاری اسات .زیااد

گیاه میگردد .کاهش وزن اندامهاای هاوایی و

بودن میزان آب نسابی بارگ و کام باودن سارعت از

تولید فراورده های فتوسنتزی در نتیجه محدودیت آب

دست رفاتن آب مایتواناد نشااندهنده ساازگاری باه

توسط توسط  Silvaو هم اران ( )2211نیاز گازارش

خش ی باشد .در مطالعاه  Talebiو هم ااران ()2219

شده است.

بهمنظور ارزیابی اثرات تنش خش ی بار خصوصایات

خش

مورفوفیزیولوییا

در ایاان بررساای مشااابه نتاایج آزمااایش  Ayazو

ارقااام مختلااف نخااود کاارتهااای

هم اران ( )2222تاثیر افزایش تراکم بوته در باال رفتن

تحقیقاتی را در شرایط آبیااری کاما و شارایط تانش

را شاااهد بااودیم .در ایاان زمینااه

خش ی (شرایط دیم) قرار دادند .آنها مشاهده نمودند

عمل اارد بیولویی ا

بطور میاانگین  10درصاد از محتاوی رطوبات نسابی

میتوان عنوان نمود که افازایش در کا مااده خشا
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برگهای بوتههای ارقام مختلف نخود کاساته شاد .در

ایجاد تنش خش ی در شرایط گلدهی باعاث افازایش

تحقی ا  Mirzaei Heydariو هم اااران ( )2222نیااز

میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز باهطاور میاانگین

spad

در هر دو رقم از  02باه  119میلایگارم پاروتئین بار

در تیمار آبیاری در مرحله  02درصد گلدهی و آبیاری

دقیقه گردید .بطور ک افزایش فعالیت ایان آنازیم در

در مرحله پر شدن دانه های نخاود  020واحاد ارزش

برگهای نخود ی

نقش اساسی در تبادی یاونهاای

باار اساااس دسااتگاه  SPADبدساات آمااد ،کااه بطااور

سوپر اکسید به  H2O2دارد که میتواند نمایانگر تحم

معنیدار برتر از شرایط بدون آبیاری ت میلای یاا دیام

بیشتر بوته های نخود به شرایط تنش خش ی محسوب

( 906واحد) بودند .در مطالعه برخی محققین که اثار

شااود ( .)Bhattacharjee, 2005در مطالعااه  Macarو

شرایط دیم و آبیاری کام بر ارقاام مختلاف نخاود را

 )2226( Ekmekciکه اثرات تنش خش ی را بر میازان

مورد بررسی قارار دادناد میاانگین شااخص پایاداری

فعالیت این آنزیم در گیاه نخود مورد بررسی قارار داد

کلروفی و شااخص کا کلروفیا بار اسااس واحاد

مشاهده نمود که عدم آبیاری بوتههاای نخاود  22روز

دستگاه  SPADدر ارقام مختلف تحت شرایط آبیااری

پس از کاشت بهمدت  0روز ،بر فعالیت این آنازیم در

بود( Ulemale et

گیاه افزوده نمود .علیرغم عدم تفاوت معنای دار باین

شاخص کلروفی برگ  012واحد براساس عادد

کام بهترتیب  20و  12درصد بیشتر

 .)al., 2013تخریب کلروپالستها و تجزیه کلروفیا

سطوح مختلف فاکتور تراکم ،مقایسه میاانگین اثارات

در اثر فعالیت آنازیمهاای کلاروفیالز و پراکسایداز از

متقاب فاکتورهای مورد تحقی نشان می دهد کاه باین

جمله عوام موثر بر کااهش غلظات ایان رنگیازه در

تراکمهاای مختلاف در ساطوح آبیااری ت میلای نیاز

Patel et

تفاوت معنی دار مشاهده نمی شود .در مطالعه  Patelو

 .)al., 2011افزایش تراکم نیز باعث افازایش شااخص

هم اااران ( )2211اثاارات اِعمااال تاانش خشاا ی در

کلروفی برگها شد اما این افزایش در تراکمهاای ،92

مراح قب و بعد از گاردهافشاانی نسابت باه شارایط

شرایط تنش کمبود آب محسوب مایشاود (

بدون تنش را بر خصوصیات فیزیولویی

 02و  02معنیدار نبود.

چهاار رقام

در آزمایش حاضر افازایش فعالیات آنازیم ساوپر

نخود نشان داد که میزان فعالیت آنازیم ساوپر اکساید

اکسید دیسموتاز در بوتاههاای نخاود در تیماار عادم

دیسموتاز در تیمارهای تنش خش ی در مرحله قب از

انجاااام آبیااااری ت میلااای دیاااده شاااد Patel .و

گلاادهی و بعااد از گلاادهی باهترتیااب  106و  121در

 )2212( Hemantaranjanنیز بهمنظور ارزیابی فعالیت

مقاب  00و  06واحد میلیگرم پروتئین بر دقیقاه باود

آنزیمهاای آنتای اکسایدان در برخای ارقاام نخاود در

که به ترتیاب  222و  160درصاد افازایش فعالیات از

شرایط تنش خش ی ،بوتههای این گیاه را در  02و 00

خود نشاان دادناد .در ایان مطالعاه کاه اثارات تانش

روز پس از کاشت (قب و بعد از گردهافشاانی) تحات

خش ی در قب و بعد از گردهافشانی بار ارقاام نخاود

تنش خش ی قرار دادناد .آنهاا مشااهده نمودناد کاه

صورت پذیرفت مشاهده شد که فعالیت آنزیم کاتااالز

فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در تماامی ارقاام

افزایش معنیدار یافته است .در مطالعاه

نخاااود باااه طاااور معنااایداری افااازایش یافااات .در

و هم ااران ( )2211کاه اثاارات تانش خشا ی را باار

مطالعه  Mohammadiو هم ااران ( )2211کاه اثارات

دو رقم نخود ماورد بررسای

تنش خش ی را بر خصوصیات فیزیولوییا

خصوصیات فیزیولویی

Mohammadi

دو رقام

قرار دادند ،مشاهده نمودند که ایجاد تنش خشا ی در

نخود را مورد بررسی قرار دادند ،مشاهده نمودناد کاه

شرایط گلدهی باعث افازایش میازان فعالیات کاتااالز
02
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بهطور میانگین در هر دو رقم از  02به  129میلی گرم

کنتارل) بااا  1211کیلاوگرم در ه تااار بدسات آمااد و

پروتئین بر دقیقه گردید .در ایان خصاوص مایتاوان

تراکم  02بوته در مترمربع بوتههای نخود باعث تولیاد

عنوان نمود که تنفس نوری در برگهای نخاود تحات

عمل رد دانهای به مقدار  1122کیلوگرم شد که نسبت

Luhova et al.,

به تراکمهای  22و  92بوته در مترمربع باه ترتیاب باا

تاثیر تنش خش ی قرار گرفته اسات (

مقااادیر  1112و  1202کیلااوگرم در ه تااار افاازایش

.)2003
ضاارایب همبسااتگی صاافات نیااز نشااان داد کااه

معنی دار از خود نشان داد اما با میازان تولیادی 1901

همبسااتگی مثباات و معناایدار بااین تعااداد روزهااا تااا

کیلوگرم در ه تار تحت تیمار  02بوتاه در متار مرباع

رسیدگی با افزایش محتوی نسبی برگهاا وجاود دارد

بوتااه نخااود تفاااوت معناایدار نداشاات .لااذا پیشاانهاد

(* .)R2 =2/01این موضوع میتواند مبین آن باشد کاه

میگردد جهت حصول باه حاداکثر عمل ارد داناه در

با توجه به انجام آبیاری و به تبع آن افازایش محتاوی

کشت نخود دیم پاییزه ی

آبیاری ت میلی در مرحلاه

رطوبت نسبی برگ در تیمارهای دریافت کننده آبیاری

گلاادهی اِعم اال نمااود و  02و  02بوتااه در مترمربااع

نسبت به تیمار بدون آبیاری ،طول دوره رشد بوتههای

میتوانند مطلوبترین تراکمها جهت کشت محساوب

نخود افزایش یافته است .همبستگی مثبت و معنای دار

گردد.

بین عمل رد ک دانه باا شااخص کلروفیا بیاانگر آن
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