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 چکیده 

آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود ژنوتیپ  تیمارو  بذر تیمار پیش تأثیر بررسی منظور به

 تاریخ در دو یکامل تصادف یها در قالب طرح بلوک خردشده یها کرت صورت به یشیآزماهاشم 

)بدون  یاریآب تیمارشامل چهار  یاصل عامللرستان اجرا شد. -در نورآباد ییزهبهاره و پا کاشت

 دوشامل  یفرع عاملو  Aکالس  یراز تشت تبخ یرتبخ پایة( بر متر یلیم 150و  100، 75 یاری،آب

فزایش بود. کاشت پاییزه به ترتیب سبب ا( تیمار پیش ساعت ده شاهد،) پرایمینگ ،تیمار پیش

نیام بارور، ارتفاع بوته، وزن صد  شماردرصدی  7/13و  9/62، 6/43، 5/32، 4/3، 4/7، 9/41

، عملکرد دانه و شاخص (بیولوژیک) توده یا زیستی زیست تک بوته، عملکرد ةدانه، عملکرد دان

 تشت از تبخیر متر میلی 150 و 100 ،75 از پس آبیاری سطوحبرداشت نسبت به کاشت بهاره شد. 

 5/35 و 1/56 ،4/75 افزایش هکتار در کیلوگرم 1775 و 2044 ،2296 میانگین با ترتیب به تبخیر

 دادند. نشان را( هکتار در کیلوگرم 1309) آبیاری بدون سطح به نسبت دانه عملکرد در درصدی

کرد توان استنباط  . میدانه نسبت به شاهد را نشان داد عملکرد درصدی 5/8 افزایش تیمار بذر پیش

عملکرد  بیشترینمتر تبخیر برای دستیابی به  میلی 75که کاشت پاییزه به همراه آبیاری پس از 

تواند سبب بهبود  بذر نیز می تیمار پیشو اعمال  ژنوتیپ هاشم در شمال لرستان مناسب است

 .شودعملکرد دانه 

 

 .تنش خشکی، نخود پاییزهتیمار،  پیش :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

،ت، دوینن یبع  یه  غاای  بر  بعببا،ت پس از غال

 (. نخبدKoocheki & Bananian Aval, 1996هستبد )

 بقبال،ت خانبادة زراع  گناهان ت ین یه  از یك  1ای ان 

 بعببا،ت بنن در غاای  یباد تبلند اهمنت ازنظ  که ببده

 سطح در تن ینلنبن 6/11 تبلند با جهان  را سبم جایگاه

 اختصاص خبد به هكتار لنبنین 2/13 یعادل زی  کرت

استان ل ستان با داشتن اقلن   (.FAO, 2011)است  داده

  از سطح زی  تبجه انیشابخش  خرک مهننخرک و 

کرت و تبلند نخبد کربر را به خبد اختصاص داده است، 

  سال زراع یکراورز ةبا استباد به آیارنای که یطبر به

بر،ت ص به ی و د  کرت نخبد آب ی سطح ز 92-1391

هكتار  135620و بهاره در استان ل ستان  یانتظار ینزه،پا

 های پژوهش (.Anonymous, 2014است )ب آورد شده 

 همچبنن و خرک ننمه و خرک یباطق در گ فته انجام

 ضعنف استق ار که است آن بنانگ  کراورزاناظهارنظ  

http://dx.doi.org/10.22059/ijfcs.2016.57857
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 زراع  گناهان عملك د ببدن ک  یعمبل های علت از بار

 که یكبباخت و س ی  ظهبر. (Harris et al., 2001)است 

 ت ین یه  از دهبد، ی  نران را یباسب استق ار پایة

 شمار به عملك د ظ فنت تعننن راستای در ها عایل

 روند. ی 
 )پ ای  ک دن( بار مارنت شنپ اخن ، دهة دو ط  

 س عت افزایش سعب بار تقبیتیؤث   روش یکعببان  به

 یحصبال،ت از ریبسنا در شدن سعز یكبباخت  و

است  شده پنر فته های کربر در ویژه به کراورزی

(Khan, 1992) .ازشده  کبت ل تنماری بار، مارنت شنپ 

 در بار شدن فعال شایل که زن  جبانه از پنش آب جاب

زن  ببده،  جبانه ف آیبد یحدودة در پاینن آب پتانسنل

 زی اا شده کبت ل ینزان تنمار ک دن، ف آیبد پنش . دراست

 وسازی های سبخت فعالنت تا شبد ی  بار جاب آب

 ف آیبد از پنش بنبشنمنای  و )یتاببلنك (، فنزیبلبژیك 

شبد  آغاز بار از چه ریره شدن خارج بدون زن ، جبانه

(Al-Mudaris & Jutzi, 1999; Khan, 1992.) 

 بار مارنت شنپ که دهد ی  نران چبدی های ب رس 

 اولنة های ویژگ  بهعبد ن ،ز جبانه تس ی  سعب تباند ی 

یزرعه  در بهت  استق ار و شدن سعز بار، کنفنت

(Windauer et al., 2007 )یحصبل بازدة افزایش و 

 استفادة و غاای  عباص  و آب ة افزایش جابواسط به

 ( درFinch-Savage et al., 2004) خبرشند نبر از بنرت 

 ةیب  پا .شبد یحنط  ش ایط از ای گست ده طنف

 خاك، آب پتانسنل ببدن پاینن گبناگبن یها ارشگز

 شبد ی  شدن سعز درصد و س عت کاهش یبجب

(Harris et al., 2001) .بارهای که هست ابتمال این ایا 

 زی ا کببد، تج به را کمت ی خرك  تبش شدهمارنت شنپ

 و زن  جبانه اگ . است افتاده جلبت ها  آن رشد و شدن سعز

 ابتمال شبد، انجامس عت  به ریره تبسعة آن دنعال به

 از رطببت جاب ابتمال افزایش علت بهچه  اهنگ بقای

 & Al-Mudarisشبد ) ی  زیادت  خاك، از بنرت ی عمق

Jutzi, 1999.)  

 ی ها تییحدود و عملك د ب یؤث   های عایل شباخت

 یحصبال،ت در باالت  یعملك دها به  ابندست یب ا که

 دنتبل در ییؤث  اماقد تباند  ی دارد وجبد  زراع

  كی  خرك تبش. باشد پ یحصبل و سازگار های رق 

 اغلب آن به تنبساس که هاست تییحدود نیت  یه  از

 شبد  ی ی نگ اندازه دانه عملك د در کاهش با

(Sanhewe & Ellis, 1996.) و  یدی یت صحنح، ش ایط

استفاده از یبع   بنرت ینیحنط  ب ای  های عایل

نخبد  ازجملهند دی  گناهان زراع  یحدود رطببت  تبل

(. Ehsanzadeh et al., 2005) داردای  اهمنت ویژه

 های ت ین جبعه یه  از یك  یباسب کاشت خیتار

 یانبد  مناقلن غ های عایل تعدیل ب ایالزم  یدی یت 

 بار و بست  ةه ز، تهن های علف ها، بنماری و آفا،ت رق ،

رود  ه شمار ی ب زراع  گناهان یاقتصاد همچبنن تبلند

(Turk et al., 2003.) گناه ،یؤث ت  ب داری ه به  دلنل به 

 رویر  های اندام زیستانه و پاینزه کاشت نخبد در

 تبلند ننز بزرگت ی زایر  یخزن و داشته بزرگت ی

 اختصاص آن به خرک ةیاد کاف  ینزان به که کبد ی 

 Singh et) یابد ی  افزایش عملك د جهندرنت و یافته

al., 1997) .عببان به کاشت خیتارهای آبناری و  تنمار 

ت  در یباطق  دو عایل یكمل در جهت تبلند یباسب

بارهای  نجام آبناری تكمنل  در بد و اهستدی  یط ح 

نقش  تبانبد شت زودت  نخبد پاینزه ی به هم اه کا ک 

وری در تبلند  ای در تقبیت و ایجاد ثعا،ت در به ه عمده

این در بال  است که با افزایش ینزان  را داشته باشبد.

تبان ینزان تبلند در  آبناری تكمنل  و کاشت زودت  ی 

 پایة. ب  (Oweis et al., 2004)نخبد را افزایش داد 

، نبشتارو اطالعا،ت شخص  نگارندگان این  ها هیراهد

دی   صبر،ت بهدر استان ل ستان کرت نخبد در بهار و 

اندك تغنن ات  در این  رود  یاست و ابتمال  یتداول

تبلند سعب افزایش چرمگن  عملك د نخبد در  ةشنب

با تبجه به گست دگ  سطح زی   وابد سطح شبد.

کرت نخبد و همچبنن اهمنت اقتصادی آن در استان 

های یدی یت  )یانبد  شنبه ن تأثل ستان، شباسای  

تنمار باری و آبناری( ب  عملك د آن  ، پنشکرت یختار

آزیایش این هدف  رو ینازا، داشته اهمنت زیادی

و بار  نمارت نشپ  به( ژنبتنپ هاش )پاسخ نخبد  ب رس 

و  هزینپا کاشت یختار دو در آبناری یختلف های تنمار

 .استدر نباب  شمال  استان )نبرآباد(  بهاره

 

 ها مواد و روش

 5 در واق  زال  دوراه  روستای در این آزیایش

 ع ض) )شمال ل ستان(نبرآباد  شه ستان کنلبیت ی



 121 ... های آبناری ب  عملك د و تنمار بار و تنمار تأثن  پنشزال  و همكاران: غالی  

 طبل و شمال  ةدقنق 03 و درجه 34 جغ افنای

 از ارتفاع و ش ق  ةدقنق 00 و درجه 48 جغ افنای 

در خاک  رس  سنلت  به اج ا ( یت  1859 دریا سطح

 خ دشده یها ک ،ت صبر،ت به یشآزیا(. 1درآید )جدول

با سه تك ار   کایل تصادف یها در قالب ط ح بلبك

. شد( اج ا جداگانه یش)دو آزیا کاشت یختاردو   ط

 ناری،)بدون آب ناریآب تنمارشایل چهار   اصل عایل

( ب  ن تعخ یت  نل ی 150و  100، 75پس از  ناریآب

ف ع   عایلببد.  Aکالس  ن از ترت تعخ ن تعخ پایة

ننز شایل دو تنمار باری نخبد ژنبتنپ هاش  )شاهد، 

ها  دادهری آیا وتحلنل یهتجز ( ببد.نمارت نشپساعت  10

تك ار در  تأثن  از .ی کب صبر،ت گ فت ةیتجز صبر،ت به

 یختار تأثن آزیبن  ب ایخطا  عببان به داخل فصل

 تنمار تأثن آزیبن  ب اینن همچب استفاده شد. کاشت

 از ناریآب تنمار×  کاشت یختاریتقابل  تأثن و  ناریآب

و نمار ت نشو آزیبن تأثن  پاستفاده شد  (a) یخطا

صبر،ت  (b) یخطا یهای یتقابل ب  یعبا گااریاث  دیگ 

 خ دشده یها ک ،تهای یعتب  ب   یشآزیا در گ فت.

 (a) یخطا( از b) یخطا ی بعا،ت ینانگنن طبریعمبل به

 یبرد در آزیایش این نتایج در ایا. است کبچكت 

 دانه عملك د صددانه، وزن بارور، ننام شمار های صفت

( a) یخطا  بعا،تی ینانگنن ب داشت شاخص و ببته در

 این لاا در. ببد ( کبچكت b) یخطا ی بعا،ت از ینانگنن

ف ع  )پنش  عایل یتقابل تأثن  صفا،ت ینانگنن ی بعا،ت

گرته  بلبك که سعب اختالط × تاریخ کاشت × تنمار(

هنچ  یادشده تأثن  جداسازییحاسعه شد. ایا  ،ببد

عایل ف ع  ب   تأثن شدن  دار  یعب نجةنت درتغنن ی 

 .نگااشتجای 

 
 خاك یت ی سانت  0-30 عمق در آزیایش یحل خاك شنمنای  فنزیك  یرخصا،ت . ب خ 1 جدول

Table 1. Some physical- chemical characteristics of the soil of the experiment at depth of 0-30 cm 
Electrical 

Conductivity 

Total 

Nitrogen 
Organic 

Carbon pH Phosphorus Potassium Soil texture Particles (%)  

(dS/m) (%) (%)  (mg/kg)  Clay Silt Sand 
0.598 0.052 1.62 7.9 26.1 360 Silty clay 50 42 8 

 

نمار ت نشپ زیان ت ین یباسب انتخاب ب ایدر آغاز 

 سطح هجده در آزیایرگاه  یقدیات  آزیایش بار یک

 و شد انجاماندازی بار(  نشپوشش ساعت  )دو تا س 

 بار تای نبد های نمبنه نمار،ت نشپ سطح ه  ب ای

ون در آب به نفبذپای  و یرعک های بسته درون نخبد

 دیای در خأل پمپ هم اه به (انكبباتبر) رشد کابنن

 پس درنگ ب . شدند خنسانده سلسنبس درجة 3±25

 ساعته دوازده تا دو های دوره از ه کدام پایان از

 ش ایط در آزیایرگاه یحنط در هشدنمارت نشپ بارهای

 رسندن تا)درجة سلسنبس  27±3 دیای در سایه

 ه  ضمن در. شدند خرک( پایه بالت به رطببت

 کرت دیش پت ی در تك ار سه در تنمار پنش سطح

 ساعت دوازده باالی تنمار پنش سطبح ازآنجاکه. شد

 ها آن کرت از ،ندک د گناهچه تبلند و زده جبانه هابار

 درصد و س عت پایة ب . شد نظ  ص ف دیش پت ی در

 ده تنمار آزیایرگاه  یقدیات  آزیایش در زن  جبانه

 زیان ت ین یباسب عببان به نمارت نشپ ساعت

 ش ایط در هاش  ژنبتنپ روی اعمال ب ای نمارت نشپ

بست  شایل شخ   ةعملنا،ت تهن .شد انتخاب یزرعه

ز ه  ا پنشو یک نببت دیسک  یه یاهپاینزه در اواسط 

با س  ک ببکسنن تن ام  بارها  ضدعفبنو  فصل کاشت

آبان یاه( و بهار در  30دو فصل پاینز ) درببد. کاشت 

کاشت با ( صبر،ت گ فت. 1391سال  اسفبدیاه 25)

 ةبا فبکای دست  در فاصل یت ی ب در  ببته 57 ت اک 

یت  از  سانت  7بنن بار  ةیت  و فاصل سانت  25ردیف 

 از پس یت ، سانت  5 کاشت بدود عمق یكدیگ  و در

شد. ه  ک ،ت  انجام قارچ  های ی بنمار علنه  ضدعفبن

یت   25/1و ع ض  ب اب   یت  5آزیایر  طبل  یعادل 

بنن دو  ةو شایل پبج خط کاشت ببد. فاصلداشت 

یت  و بنن دو ک ،ت اصل   0.5ک ،ت ف ع  یجاور 

 ب ای یت  در نظ  گ فته شد. 3یبجبد در ه  بلبك 

در خاك ق ار داده   بان بنرت  در ه  نقطه دو بار اطمن

یبد آشد. پس از سعز شدن تبسط قنچ  باغعان  ف 

تبک ک دن انجام گ فت. پس از استق ار کایل گناهچه 

اوره(  صبر،ت بهخالص ) ننت وژنکنلبگ م در هكتار  25

کبد اولنه در سطح یزرعه پخش شد. وجنن  عببان به
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دست  و کبت ل  صبر،ت بهدر طبل آزیایش  ه ز یها علف

خبار نخبد با س  کارباریل )سبین( سه در  آفت ک م غالف

با داشتن ینزان رطببت وزن  در زیان  هزار صبر،ت گ فت.

ظ فنت زراع  و نقطة پژی دگ  دائ ، ینزان آب 

یحاسعه شد. ینزان تخلنة آب در ه  تنمار  استفاده قابل

پنش از گن ی رطببت وزن  در زیان  آبناری با اندازه

آبناری و یقایسة آن با ینزان رطببت در نقطة تخلنة یجاز 

 یدل سبج رطببتاز یحاسعه شد. افزون ب  آن با استفاده 

GMK-S770 (Soil Moisture Meter)  و همچبنن به

یت ی خاك در روز  سانت  40روش وزن ، رطببت عمق 

های آبناری در دو  گن ی شد. تنمار پنش از آبناری اندازه

پس از استق ار کایل گناه،  زیان ه  طبر به کاشت خیتار

و در بهاره  هرت ب گ در کاشت پاینزه نزدیک به ی بلة 

 1392نزدیک به ی بلة شش ب گ  از اول اردیعهرت 

روزانه و  صبر،ت بهاعمال شد. ینزان تعخن  از ترت تعخن  

 های آسمان  ی ببط به سال زرع   آیار دیا و بارش

باشباس  شه ستان نبرآباد )واق  در از ی کز ه 92-1391

 (.2کنلبیت ی یزرعه( دریافت و ثعت شد )جدول  1

درصد  20ها )بدود  ها تا ی بلة پ  شدن کایل ننام ک ،ت

 .رسندگ  فنزیبلبژیک( آبناری شدند

 
 91-92ال زراع  ( و س1381-1390) درازید،ت صبر،ت به A. ینانگنن یاهانة بارندگ ، دیا و تعخن  از ترت تعخن  کالس 2جدول 

 در ایستگاه هباشباس  نبرآباد ل ستان

Table 2. The monthly means for precipitation, temperature and evaporation from a Class-A pan for 10-year long 

(2002-2011) and the 2012-2013 cropping year in Nurabad weather station of Lorestan, Iran 

   Monthly mean of temperature (° C)    
Evaporation 

(mm) 
 Maximum Minimum Mean  

Precipitation 

(mm) Month 
 2002-

2011 
2012-

2013  
2002-

2011 
2012-

2013 
2002-

2011 
2012-

2013 
2002-

2011 
2012-

2013 
 

2002-

2011 
2012-

2013 
180 217  24.7 25 7.9 8.1 16.3 16.5  3.4 0 October 
60 62.8  15.0 15.8 3.1 3.7 9.0 10  96.1 112.3 November 
30 3.8  9.0 7.8 -2.8 -1.3 3.1 3.3  50.6 64.3 December 

0 0  4.9 5.3 -5.8 -6.8 -0.5 -0.7  52.6 51.7 January 

0 0  4.2 8.9 -6.0 -1.9 -0.9 3.5  80.3 42.4 February 

30 0  10.5 11.7 -1.2 -0.6 4.7 5.6  48.7 35.2 March 

16.6 112  14.7 13.7 2.4 1.9 8.6 9.6  76.5 27.4 April 

89.9 135  20.1 18.2 2.6 4.6 13.2 11.4  52.3 59.0 May 

232 276  27.9 28 9.6 8.6 18.7 18.3  4.6 0 June 

300 379  32.9 34.7 13.4 13.1 23.1 23.9  0.2 0 July 

          465.1 392.3 Sum 
 

بارور و عملك د تک  )غالف(ننام  شمارببته،  ارتفاع

رسندگ   ةتصادف  در ده ببته در ی بل صبر،ت بهببته 

گن ی شد. ب داشت کاشت پاینزه و  فنزیبلبژیک اندازه

 28بهاره به فاصلة در بدود پبج هفته و به ت تنب در 

صبر،ت گ فت.  1392تن یاه سال زراع   30خ داد و 

د دانه و شاخص یحاسعة عملك د زیست ، عملك 

ی ب  پس از باف  یت  3ب داشت در یسابت  یعادل 

ها  یت  از دو ط ف ک ،ت سانت  50دو خط کاشت و 

  و ببجاری کبب خ ینصبر،ت گ فت. تبزین و سپس 

شدن کایل  ب ای ه  ک ،ت پس از ب داشت و خرک

با  ها دادهببته در هبای آزاد یزرعه صبر،ت گ فت. 

آیاری  ةتجزی (2/9سخه ن) SASافزار  استفاده از ن م

 ( انجامExcel-2010افزار ) ها با ن م شدند. رس  نمبدار

در  1دار تفاو،ت یعب  ک  دستها با آزیبن  . ینانگننشد

درصد یقایسه شدند. ض یب  5سطح ابتمال 

با استفاده از همعستگ  ساده )پن سبن( بنن صفا،ت 

 .شدیحاسعه  (2/9نسخه ) SAS افزار ن م

 

 نتایج و بحث

 خیتاریتقابل  تأثن آبناری و   تنمار، کاشت خیتار ن تأث

 ازنظ ننام بارور  شمار یروآبناری  تنمار × کاشت

 به نسعت پاینزه (. کاشت3دار ببد )جدول  آیاری یعب 

 در بارور ننام شمار در درصدی 9/41 افزایش بهاره

 (.4 جدول) داد نران را ببته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
1. Least significant difference 
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 هاش  ژنبتنپ نخبد عملك د اجزای و عملك د ب  بار مارنت شنپ ، تنمار آبناری وکاشت خیتارأثن  . تجزیة واریانس ت3جدول 
Table 3. Analysis of variance for effects of planting season, irrigation regimes and seed priming on yield 

and yield components of Hashem genotype of chickpea 
Mean Squares   

Harvest 
index 

Grain 
yield 

Biological 
yield 

Grain  

yield  

per plant 
100 seed 
weight 

Plant 
height 

Number  

of fertile  

pods 

Df Sources of variation 

401** 9416231** 25458978** 40.5** 16.2** 97.2** 1250** 1 Planting season 

3.79 60621 36768* 1.13 0.61 6.02 4.82 4 Replicate (Planting season) 

61.4** 2152491** 7260086** 11.2** 21.2** 68.8** 283** 3 Irrigation regimes 
2.74ns 66902ns 102723ns 1.34ns 2.94* 2.11ns 23.2* 3 Planting season × Irrigation  
4.96 49417 230264 1.57 0.73 5.19 5.0 12 Error (a) 

369** 278099** 10878ns 0.22ns 0.28ns 167** 1.33ns 1 Priming 
4.63ns 39296ns 259161ns 8.08* 0.72ns 40.1** 24.0ns 1 Planting season × Priming 

0.02ns 48152ns 259161ns 2.88ns 0.64ns 6.32ns 5.59ns 3 Irrigation × Priming 
2.83ns 71678* 273577ns 0.28ns 0.75ns 1.48ns 1.32ns 3 Planting season × Irrigation × Priming 
6.74 17338 105051 1.65 0.97 3.38 8.91 16 Error (b) 
5.8 7.1 8.0 19.5 5.7 4.6 11.4  Coefficient of variation (CV%) 

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

 
 هاش  ژنبتنپ نخبد عملك د اجزای و عملك د ب  بار مارنت شنپو ، تنمار آبناری کاشت خیتار تأثن  ینانگنن . یقایسة4جدول 

Table 4. Mean comparisons for effects of planting season, irrigation regimes and seed priming on yield and yield 

components of Hashem genotype of chickpea 
Harvest 

index (%) 
Grain yield 

(Kg/h) 
Biological 

yield (Kg/h) 

Grain yield/ 

plant (gr) 
100 seed 

weight (gr) 

Plant height 

(cm) 

Number of 

fertile pods 

 
Treatment 

       Planting season 

47.8 2294 4793 7.49 28.0 41.5 31.2 Autumn 

42.0 1408 3336 5.65 26.8 38.7 21.9 Spring 

1.6 197 486 0.8 0.6 2.0 1.8 LSD5% 
       Irrigation regimes 

41.6 1309 3121 5.27 26.1 37.8 18.8 Non-irrigation 
45.9 2296 4971 6.96 29 43.4 28.8 75 
46.7 2044 4314 7.55 27.7 40.4 29.0 100 
45.3 1755 3851 6.50 26.6 38.8 27.4 150 
2.2 197 426 1.1 0.2 2.02 2.0 LSD5% 

       Pretreatment 
42.0 1775 4143 5.64 27.5 38.2 26.2 Control 
45.0 1927 4273 6.50 27.3 41.6 25.8 Priming 
1.58 80.5 198 0.8 0.6 1.1 1.8 LSD5% 

درصد آیاری با 5داری در سطح  تفاو،ت یعب کمت  است  LSDاز ینزان  ها آنهای  که ب وف همسان دارند و یا تفاو،ت  در ه  ستبن و ب ای ه  عایل آزیایر  ینانگنن

 یكدیگ  ندارند.
In each column and for each experimental factor means with the same letters or means with differences less than LSD do not have statistically 

significant differences at 5% level of probability. 

 

 فصل آخ  ك خر از ف ار علت به زودهبگام کاشت

 یبج  تباند ی  فصل آغاز در رطببت  یساعد ش ایط و

 شبد ببته در بارور ننام و ها غالف شمار افزایش به

(Kobrai et al., 2010) . تركنل ةدور طبل  زیان ه 

 بهعبد سعب تباند ی  یحنط  یطلبب ش ایط با غالف

 یك  که ببته در غالف شمار افزایش ةواسط به عملك د

 ,.Zarei et al) شبد ،است عملك د صل ا اجزای از

2011). Rahchamandi et al. ((2010 و سبیا گناه در 

Fateh et al. (2011) همسان  نتایج نخبد گناه در 

 زیان در  نتأخ با بارور ننام شمار کاهش ب  یعب 

 دیگ ی   ب رس  نتایج همچبنن. ک دند گزارش را کاشت

 در بارور ننام شمار کاهش لببنا گناه دوم کرت روی

 ک د گزارش کاشت زیان در  نتأخ اث  در را ببته

(Latifzadeh et al., 2013سطبح .) 75 از پس آبناری، 

 ت تنب به تعخن  ترت از تعخن  یت  ینل  150 و 100

شمار ننام  درصدی 7/45 و 2/54 ،1/53 افزایشعث با

 شدند( آبناری بدون) دی  ش ایط به نسعتبارور 

 آیده دست به نتایج به تبجه با رسد ی  ظ نبه(. 4جدول)

 در بارور ننام شمار کاهش سعب  آب ک  تبش افزایش

 نتایج رانیها گزارش در ننز نایحقق ب خ . شبد ببته
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 تبش تحت ننام شمار کاهش ب  یعب   همسان

 گزارش را رطببت  یباسب ش ایط به نسعت رطببت 

 Rezvani Moghadam & Sadeghiک دند )

Samarjan, 2008; Jalota et al., 2006). نیا در 

 با ،بهاره و پاینزه کاشت خیتاردر ه  دو  اگ چه  ب رس

 نسعت ببته در بارور ننام شمار ،آبناری دور شدن کبتاه

 ول  داد نران افزایش( آبناری بدون) دی  کرت به

( درصد 8/86) بهاره کاشت ب ای ادشدهی افزایش ینزان

 همنن ظاه  در و ببد( صددر 6/33) پاینزه از بنرت 

 یتقابل های اث گااری شدن دار یعب  سعب تفاو،ت

 است شده صفت این ب ای آبناری تنمار × کاشت خیتار

در همة سطبح تنمار آبناری،  دریجمبع (.الف.1 شكل)

 خیتارپاینزه بنرت  از  کاشت خیتارشمار ننام بارور در 

 (.الف .1 شكلبهاره ببد ) کاشت
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های آبناری ب  شمار ننام بارور )الف( و وزن صد دانه )ب( نخبد ژنبتنپ  و تنمار کاشت یختارهای یتقابل  اث گااری نگنن. ینا1شكل 

های  که ب وف همسان دارند و  و ب ای ه  عایل آزیایر  ینانگنن نمبداردر ه  ستبن هاش  در ش ایط یزرعه در نبرآباد ل ستان. 

 (6)شمار نمبنه= درصد آیاری با یكدیگ  ندارند 5داری در سطح    است تفاو،ت یعب کمت LSDاز ینزان  ها آنیا تفاو،ت 
Figure 1. Mean of interaction effects of planting season and irrigation regimes on number of fertile pods (a) and 100 seed 

weight (b) of Hashem genotype of chickpea in field conditions in Nurabad of Lorestan. Means with the same letters or 

means with differences less than LSD do not have statistically significant differences at 5% level of probability (n=6). 

 

 های اث گااری  نتأثآیاری تحت  ازنظ ارتفاع ببته 

و  تنمارک دن شنپی و ، تنمار آبنارکاشت خیتاراصل  

ق ار گ فت  مارنت شنپ×کاشت خیتاریتقابل  تأثن و ننز 

 4/7 افزایش بهاره به نسعت پاینزه (. کاشت3)جدول 

 نظ  به(. 4 جدول) داد نران را ببته ارتفاع در درصدی

 و دیا افزایش علت به کاشت زیان در  نتأخرسد،  ی 

 و گلده  در تس ی  سعب روز طبل شدن کبتاه

 کاهش جهندرنت و اصل  ةساق رشد تبقف جهنتدرن

به  .(Rahchamandi et al., 2010) شبد ی  گناه ارتفاع

 ببته در ارتفاع کاهش ننز، این ب رس  رسد در نظ  ی 

 و رویر  رشد ةدور طبل کاهش علت به بهاره کاشت

 های رویر  و زایر  دامنا ةتبسع زیان شدن کبتاه

 خیتار سه اث  ب رس  در. گ فته است صبر،ت گناه

 در( ف وردین 15 و ف وردین یك  اسفبد، 15) کاشت

 درصدی 6/40 و 1/70 افزایش ت تنب به نخبد گناه

 کاشت خیتار به نسعت اول کاشت خیتار در ببته ارتفاع

. (Kobrai et al., 2010گزارش شده است ) سبم و دوم

 تعخن  یت  ینل  150 و 100 ،75 از پس آبناری سطبح

 و 8/6 ،8/14 افزایش سعب ت تنب به ن تعخ ترت از

 بدون سطح به نسعت ببته ارتفاع در درصدی 6/2

 ب  رطببت  تبش ابتمال به(. 4 جدول) شدند آبناری

 تقسن  س عت کاهش با و گااشته اث  یا اختهی تقسن 

 نتایج این. شبد ی  ببته ارتفاع کاهش باعث ،یا اختهی

 در  .Amanullah et al (2006)تحقنقا،ت های یافته با

 نخبد گناه در .Kanouni et al (2001) و لببنا گناه

 افزایش سعب بار مارنت شنپ تنمار .داشت همخبان 

 شد  شاهد تنمار به نسعت ببته ارتفاع در درصدی 9/8

 مارنت شنپ جهندرنت گناه بهت  رویر  رشد(. 4 جدول)

 ابتمال به. شبد ی  ببته ارتفاع افزایش باعث بار

 باعث ،یا اختهی تقسن  در تس ی  با بار مارنت شنپ

 Shafipour et al.  (2011).شبد ی  گناه ارتفاع افزایش

 ارتفاع درصدی 5 شیب افزا یعب   همسان نتایج به

 دست آفتابگ دان گناه بارهای مارنت شنپ اث  در ببته

 شدن ت  طبالن  گناه، ت  س ی  رویر  رشد. یافتبد
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 ارتفاع افزایش اعثب مارنت شنپ جهندرنت رشد فصل

 ابتمال به. (Shafipour et al., 2011شبد ) ی 

 سعب یا اختهی تقسن  در تس ی  با بار مارنت شنپ

 کرت تحت ه  اگ چه .شبد ی  ببته ارتفاع افزایش

 افزایش سعب بار مارنت شنپ بهاره کرت ه  و پاینزه

 افزایش ول  شد شاهد تنمار به نسعت ببته ارتفاع

 بهاره از بنرت ( درصد3/14) پاینزه شتکا ب ای ادشدهی

 دار یعب  سعب تفاو،ت همنن ظاه  در و ببد( درصد 5)

 این ب ای مارنت شنپ × کاشت خیتار یتقابل تأثن  شدن

 .Rahchamandi et al(. الف. 2شكل ) است شده صفت

 مارنت شنپ × کاشت خیتار یتقابل تأثن  ( دربارة2010)

 ببته ارتفاع شی افزاب یعب   همسان نتایج سبیا گناه

 گزارش را کاشت زودت  زیان و مارنت شنپ یبازا،ت به

 .داشت همخبان  ر ونپ ب رس  نتایج با که ک دند
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( نخبد بتک ببته ) ة( و عملك د دانالفبار ب  ارتفاع ببته ) نمارت نشکاشت و پ یخهای یتقابل تار ینانگنن اث گااری .2شكل 

های  که ب وف همسان  و ب ای ه  عایل آزیایر  ینانگنن نمبداردر ه  ستبن  ایط یزرعه در نبرآباد ل ستان. ژنبتنپ هاش  در ش

 (6=)شمار نمبنه  درصد آیاری با یكدیگ  ندارند 5داری در سطح  یعب  کمت  است تفاو،ت LSDاز ینزان  ها آنتفاو،ت دارند و یا 
Figure 2. Mean of interaction effects of planting season and seed priming on plant height (a) and grain yield per plant 

(b) of Hashem genotype of chickpea in field conditions in Nurabad of Lorestan. Means with the same letters or means 

with differences less than LSD do not have statistically significant differences at 5% level of probability (n=6) 

 

، کاشت خیتار  نتأثآیاری تحت  ازنظ وزن صددانه 

آبناری  تنمار×کاشت خیتاریتقابل  تأثن آبناری و  تنمار

 4/3 افزایش پاینزه (. کاشت3ق ار گ فت )جدول 

 را نران داد بهاره به نسعت صددانه وزن درصدی

 روی یک ب رس  در .Fateh et al (2011)  (.4 جدول)

 کاشت هزاردانه وزن در درصدی 8 کاهش نخبد گناه

 ببدن یساعد به را( انتظاری) پاینزه به نسعت بهاره

 نسعت( انتظاری) پاینزه کاشت در دانه شدن پ  ةی بل

در  دیگ   پژوهر  در Kobrai et al. (2010). دادند

 افزایش نخبد گناه در کاشت خیتار سه تأثن ب رس  

 خیتاردر وزن صددانه را در  دار یعب  و درصدی 7/13

 سبم کاشت خیتار به نسعت( اسفبد 15) اول اشتک

 نتایج ب رس  با که ک دند گزارش( ف وردین 15)

 ،75 از پس آبناری سطبح .داشت همخبان  ر ونپ

 ت تنب به تعخن  ترت از تعخن  یت  ینل  150 و 100

 وزن در درصدی 1/2 و 2/6 ،4/11 افزایش سعب

(. 4 جدول) شدند آبناری بدون سطح به نسعت صددانه

 ایكان  رطببت تبش کاهش یبازا،ت به رسد،  ی نظ  به

 (فتبسبتزنبرساخت ) انجام آن در پ  و آب جاب

 پ  یب ا یرت نب  نبرساخت یباد بتباند اهنگ در رت نب

 اگ چه (.Leport et al., 1999) کبد ف اه  دانه شدن

 پاینزه کاشت ب ای آبناری سطبح همة در صددانه وزن

 سطبح تحت این افزایش ول  ببد بهاره از بنرت 

 و تعخن  ترت از تعخن  یت  ینل  150 از پس آبناری

 و ببد یرهبدت ( آبناری بدون) دی  ش ایط در ژهیو به

 دار شدن تأثن  یعب  به یبج  تباند ی  ای  همنن

 (. ب.1شكل) باشد شده صفت این ب ای ی ببطه یتقابل

  نتأثآیاری تحت  ازنظ تک ببته  ةعملك د دان

 خیتاریتقابل  تأثن آبناری و  تنمار، کاشت خیارت

 پاینزه (. کاشت3ق ار گ فت )جدول  مارنتشنپ×کاشت

دانة  عملك د در درصدی 5/32 افزایش بهاره به نسعت

 همزیان ابتمال به(. 4 جدول) داد نران را ببته تک

 و یحنط  یساعد ش ایط با ها دانه شدن پ  زیان شدن

 صددانه وزن افزایش ارور وب ننام شمار ببدن بزرگت 
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تک  ةتباند بنانگ  باال ببدن عملك د دان ی ( 4 جدول)

 کاشت درنخبد  .باشد بهاره به ببته کاشت پاینزه نسعت

 دلنل بهنسعت به کاشت بهاره آن  زیستانه وپاینزه 

 یحنط  های عایلاز ش ایط و  یؤث ت  ب داری ه به 

 زایر  یخزن و داشته بزرگت ی رویر  های اندام

 عملك د دانه جهندرنت و کبد ی  تبلند ننز بزرگت ی

 آبناری سطبح. (Singh et al., 1997) یابد ی  افزایش

 ترت از تعخن  یت  ینل  150 و 100 ،75 از پس

 3/23 و 43/ 2 ،0/32 افزایش سعب ت تنب به تعخن 

 بدون سطح به نسعت ببته تک ةدان عملك د درصدی

 ببته تک ةدان عملك د زایشاف(. 4 جدول) شدند آبناری

 ترت از تعخن  یت  ینل  100 از پس آبناری سطح در

 این در بارور ننام تبلند ببدن باال با تباند ی  تعخن 

این  در (.4 جدول) باشد ارتعاط در آبناری سطح

 وزن در درصدی 1/2 و 2/6 ،4/11 افزایش ب رس 

 و 100 ،75 از پس آبناری سطبح در صددانه به ت تنب

 تباند ی  تعخن  ترت از تعخن  یت  ینل  150

 یبازا،ت به  نبرساخت یباد بنرت  تبلند ةکببد اننب

 پ  به آن اختصاص و گناه در آب کمعبد تبش کاهش

 عملك د تیدرنها و صددانه وزن افزایش و دانه شدن

 گلده  ش ایط در(. 4 جدول) باشد ببته تک ةدان

 با گناه بق ،ی از زودت  های غالف تركنل و زودهبگام

 که را غالف  شمار خبد، های اندام فنزیبلبژیك  باف

. دارد ی  نگه را دارد ها آنن ک دظ فنت تكمنل و پ  

 شبد، نایساعد ش ایط گلده  ید،ت ط  در اگ  بباب این

 ةتغای دلنل به و شبد ی  تركنل کمت ی ةدان شمار

 ش ایط ب عكس و یانبد ی  باق  ریز ها دانه یباسب،نا

 شبد ی  ت ی درشت بارهای تبلند باعث تغایه، بیباس

(Rahchamandi et al., 2010) .پاینن شبد ی  تصبر 

 از یك  دانه شدن پ  ط  در نبرساخت س عت ببدن

 با رویاروی  ش ایط در دانه وزن کاهش اصل  دالیل

  .(Leport et al., 1999) است آب کمعبد تبش

 بسته ببته تک ةدان عملك د ب  بار مارنت شنپ تأثن 

 کاشت در که یطبر به. ببد یتفاو،ت کاشت خیتار به

 سعب بهاره در و( درصد 5/8) کاهش سعب پاینزه

 نسعت را ببته تک ةدان عملك د( درصد 5/18) افزایش

 دلنل رسد ی  نظ  به(. ب.2شكل ) شد شاهد تنمار به

 در مارنت شنپ تأثن  که باشد ای  این پاسخ  چبنن

 بهعبد در بنرت ی اهمنت بترطب کمعبد با ش ایط

 یباسب ش ایط با یقایسه در ببته تکدانة  عملك د

 .باشد داشته رطببت 

 خیتار  نتأثآیاری تحت  ازنظ  زیست عملك د 

 نظ  (. به3آبناری ق ار گ فت )جدول  تنمارو  کاشت

 طبل افزایش ةواسط به زودهبگام کاشت زیان رسد ی 

 با دانه شدن پ  و تبسعه ی ابل  زیان ه  و رشد ةدور

 زیست  عملك د افزایش سعب یحنط  یساعد ش ایط

 افزایش یبج  به پاینزه کاشت ننز، این ب رس  در. شبد

 کاشت به نسعت زیست  عملك د در درصدی 6/43

خرک و  یباطق در(. 9-4 جدول) شد بهاره

 ش ایط به زیادی وابستگ  بعببا،ت تبلند خرک مهنن

 و گ م هبای دارد، درش بساس ی ابل در هبای  و آب

و  رشد کاهش سعب ش ایط  چبنن در خرک

 Zarei et) شبد خرک تبلندی گناه ی  ةنهایت یاددر

al., 2011.) نخبد گناه در کاشت خیتار سه ب رس  در 

 2/25 افزایش ت تنب به( اسفبد 15) اول کاشت خیتار

 خیتار به نسعت زیست  عملك د درصدی 3/82 و

 نران را( اسفبد 15) سبم و( ف وردین 1) دوم کاشت

 ر ونپ ب رس  نتایج با یحققان این نتایج که داد

 Latifzadeh .(Kobrai et al., 2010) داشت همخبان 

et al. (2013) سه ب رس  با عببان دیگ  پژوهر  در 

 در( شه یبر 9 و ی داد 30 ی داد، 20) کاشت خیتار

 رد  نتأخ یبازا،ت به زیست  کاهش عملك د ،لببنا گناه

 یبازا،ت به رسد ی  نظ  به .ک دند گزارش را زیان

 افزایش زیست  عملك د ،استفاده قابل رطببت افزایش

 ،75 از پس آبناری سطبح ننز، این ب رس  در. یابد ی 

 ت تنب به تعخن  ترت از تعخن  یت  ینل  150 و 100

 در درصدی 3/23 و 2/38 ،2/59 افزایش یبج  به

 شدند آبناری بدون سطح به نسعت زیست  عملك د

 لببنا یختلف  ژنبتنپ ده پاسخب رس   (.4 جدول)

 در که نران داد (.Vigna unguiculata L)  بلعل چر 

 درصدی 21 کاهش یبازا،ت بهرطببت   تبش ش ایط

 40-11 کاهش ینانگنن طبر به استفاده قابل آب ینزان

 & Anyia) ایجاد شد زیست  در عملك د درصدی

Herzog, 2004) . 

 همة  نتأثآیاری تحت  ازنظ ملك د دانه ع

 تنمار×کاشت خیتاریتقابل  تأثن اصل  و  های اث گااری
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 (. کاشت3ق ار گ فت )جدول  مارنت شنپ ×آبناری 

 دانه عملك د در درصدی 9/62 نخبد افزایش ةپاینز

  نتأخ(. 4 جدول) داد نران را بهاره کاشت به نسعت

 و گناه درش ةدور طبل کاهش سعب کاشت زیان در

 یحنط  نایساعد ش ایط با دانه شدن پ  شدن همزیان

 شبد ی  فصل آخ  گ یای تبش و رطببت  تبش یانبد

 ب  یؤث  اجزاء و عملك د کاهش سعب یسئله این و

 زیان در  نتأخ ننز، این ب رس  در. شبد ی  عملك د

ننام بارور، وزن صددانه و  شمارکاهش  ةواسط به کاشت

 در دانه عملك د کاهش سعب تهبب تک ةدان عملك د

 یبازا،ت به کاهش این(. 4 جدول) است شده سطح وابد

 در ت تنب به درصدی 5/32 و 4/3 ،47 ،9/41 کاهش

 و صددانه وزن ف ع ، ةشاخ شمار بارور، ننام شمار

 کاشت زیان در  نتأخ تأثن  در ببته تک ةدان عملك د

 شافزای Fateh et al. (2011)(. 4 جدول) گ فت صبر،ت

 بهاره کاشت به نسعت نخبد انتظاری کاشت چرمگن 

 ةدور با رشد ةاولن ی ابل همخبان  دلنل به را

 کاشت در ننام شمار تبلند و خاك آب به دست س 

و  ها نامپ  شدن ن یشآزیا این . درک دند بنان انتظاری

دوم  ةنماز ن عمده طبر بهبهاره  درکرتنخبد  یها دانه

 یدیا بنرنبةیاهانه  نانگننی با  یاهنت ةنمخ داد تا ن

صبر،ت گ فت  بسنسلس ةدرج 7/34و  28 نببه ت ت

 ینزهپا درکرتها  و دانه ها نام(. پ  شدن ن2)جدول 

 ةی بل رو نیازاصبر،ت گ فت.  خ دادیاهدر  عمده طبر به

بهاره با  درکرتس یادوست  ناهگ ینا ةپ  شدن دان

ت با کر یسهدر یقا ت ی یجد یزا تبش یدیاها رخداد

 Shafipour et al.  (2011)ببده است.  رو روبهآن  ةینزپا

 29 و تن  14 خ داد، 31) کاشت خیتار سه ب رس  در

 در  نتأخ اگ چه ،داشتبد بنان آفتابگ دان گناه در( تن 

 ایا نعبد، دار یعب  اول کاشت به نسعت دوم کاشت

 دانه عملك د در درصدی 31 کاهش سبم کاشت خیتار

 .Kobrai et al. داد نران را ولا کاشت به نسعت

 نخبد گناه در کاشت خیتار سه با ب رس  تأثن  (2010)

 ت تنب به( اسفبد 15) اول کاشت خیتار بد،داشت بنان

 به نسعت دانه عملك د درصدی 2/50 و 9/19 افزایش

( ف وردین 15) سبم و( ف وردین 1) دوم کاشت خیتار

 ب رس  یجنتا با نایحقق این نتایج که داد نران را

 آبناری سطبح ،این ب رس  در .داشت همخبان  ر ونپ

 ترت از تعخن  یت  ینل  150 و 100 ،75 از پس

 1775 و 2044 ،2296 ینانگنن با ت تنب به تعخن 

 5/35 و 1/56 ،4/75 افزایش هكتار در کنلبگ م

 آبناری بدون تنمار به نسعت دانه عملك د در درصدی

(. 4 جدول) دادند نران را( هكتار در کنلبگ م 1309)

 ازجمله عملك د اجزاء افزایش یبازا،ت به افزایش این

 تک ببته ةدان عملك د و صددانه وزن بارور، ننام شمار

 ینزان افزایش تأثن  در آبناری سطبح از یک ه  در

 بدون) دی  ش ایط به نسعت استفاده قابل رطببت

 آب کمعبد تبش(. 4 جدول) گ فت صبر،ت( آبناری

 جهندرنت شده، ها روزنه شدن بسته سعب ندتبا ی 

 یابد ی  کاهش ننز گناه به ورودی کنگازک بب ینزان

یسئله  این و شده ک  نبرساخت ینزان آن دنعال به که

 عملك د کاهش تیدرنها و عملك د اجزاء کاهش باعث

 خرك   نتأث ب رس  در. شبد ی  سطح وابد در دانه

 خرك  تبش بل یعم لببنا گناه در دانه عملك د روی

 درصدی 60 دانه، عملك د درصدی 80 کاهش به یبج 

 و غالف در دانه شمار درصدی 26 گناه، در غالف شمار

 تبش تحت عملك د و شد صددانه وزن در درصدی 13

 نران همعستگ  تبش بدون ش ایط در گناه عملك د با

 و خرك  بساسنت شاخص با یبف  ةرابط و داد

. (Szilagyi, 2003) داد نران خبد از تبلند درصد کاهش

 های خبد ب رس  در Leport et al. (1999) همچبنن،

 درصدی 80 تا 50 کاهش نخبد های ژنبتنپ روی

. ک دند گزارش را آب کمعبد ش ایط در دانه عملك د

 کمعبد تبش که ببد ای  این گبیای ب رس  این نتایج

 سعب دانه شمار و دانه ةانداز کاهش ةواسط به آب

 آبناری تأثن  ب رس  در. شبد ی  عملك د کاهش

 سه  ط در عدس و نخبد گناه دو ب  عملك د تكمنل 

 یک شد که بنان کاشت خیتار دوازده با سال

 یص ف  آب ینزان و دانه عملك د بنن یثعت همعستگ 

 این، نتایج ب  افزون. (Zhang et al., 2000دارد ) وجبد

یک یا دو بار تكمنل  ) آبناری نران داد که ب رس این 

 ط  در گلده  تا پ  شدن دانه( ةآبناری از ی بل

 نقش تباند ی  خرک یوهبا آب ش ایط با  های سال

 باشد داشته عدس و نخبد عملك د ثعا،ت در بارزت ی

(Zhang et al., 2000) . 

 گناه، ت  س ی  استق ار ةواسط به بار مارنت شنپ
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 ی ابل در تس ی  و (نبپ اکپبشش ) تاج ت  س ی  ةتبسع

 عملك د تیدرنها و رشد ةدور طبل افزایش سعب نمبی

 مارنت شنپ تنمار ننز، این ب رس  در. شبد ی  دانه

 عملك د در درصدی 5/8 افزایش شاهد تنمار به نسعت

 مارنت شنپ تنمار اگ چه(. 4 جدول) داد نران را دانه

 نمبی ی ابل در تس ی  و س ی  استق ار سعب تبانست

 داری یعب  افزایش سعب نتبانست ایا ،شبد نخبد گناه

 در دانه عملك د کببدة نننتع که دانه عملك د اجزاء در

 نظ  به بباب این. بربد ،روند ی  شمار به سطح وابد

 ببته زدگ  ب ق دار یعب  و یبف  همعستگ  رسد ی 

(**45/0-=r )زدگ  ب ق درصدی 4/25 کاهش و 

 بتباند دشاه تنمار به نسعت بار مارنت شنپ واسطة به

 شاهد تنمار به نسعت دانه عملك د شیب افزا تبجه 

 که رسد  ی نظ  به. باشد )نتایج ارائه نرده است(

 شبد ی  باعث ببته یباسب استق ار و س ی  زن  جبانه

 در را خبد زایر  و رویر  رشد ی ابل گناهان که

 ةدور طبل در دیا افزایش. کببد ط  ت ی کبتاه زیان

 طبل کاهش ب  یؤث  های عایل از یك  رویر  رشد

 بباب این،. رود ی  شماره ب زراع  گناهان رشد ةدور

 و گناه رشد تباند  ی رشد، ی ابل در ها پای یتغنن 

 ,.Zarei et al) سازد یتأث  را دانه عملك د تیدرنها

 کاهش سعب کاشت زیان در  نتأخ اگ چه. (2011

 دانه عملك د و عملك د اجزاء کاهش و نمب رشدو ةدور

 یانداز شنپ یختلف های روش از استفاده ایا شبد، ی 

 تباند ی  (هندروپ ایمنبگتنمار با آب ) پنش ازجمله

 ی تف  را کاشت زیان در  نتأخ از ناش  های اث گااری

 چهار ب رس . (Rahchamandi et al., 2010)سازد 

 لببنا ژنبتنپ سه روی آب با بار مارنت شنپ سطح

 ت تنب به بار مارنت شنپ ساعت 14 و 7 که نران داد

 اب دانه عملك د درصدی 1/15 و 3/22 افزایش سعب

 استق ار در تس ی  و زن  جبانه درصد و س عت افزایش

شدند  شاهد تنمار به نسعت گناه شدن سعز و

(Ghassemi-Golezani et al., 2008).Kaur et al.  

 که داشتبد بنان نخبد گناهروی  ب رس  با (2005)

  فعالنت افزایش واسطة هب است یمكن بار مارنت شنپ

 سنبتاز ساکاروز فسفاتاز، فسفا،ت ساکارز یانبد ها آنزی 

  نبرساخت یباد جاب ینزان افزایش ایببرتاز سعب و

 بهعبد Basra et al.  (2006).شبد دانه شدن پ  ب ای

 دانه عملك د بنن یثعت رابطة به را ب نج گناه دانة عملك د

 .دادند ارتعاط ب گ سطح دوام و شدن سعز تا روز با

  نتأثآیاری تحت  ازنظ درصد شاخص ب داشت 

ق ار گ فت  مارنت شنپآبناری و  تنمار، کاشت خیتار

 7/13 افزایش بهاره به نسعت پاینزه (. کاشت3)جدول 

 داد نران را ب داشت درصد شاخص در درصدی

 ب رس  ( در2010) .Rahchamandi et al(. 4 جدول)

 سبیا گناه در( خ داد 31 و 15) کاشت خیرتا دو

 خیتار ب داشت درصد شاخص درصدی 38 افزایش

 گزارش دومکاشت  زیان به را نسعت اول کاشت

 سه ب رس  در Kobrai et al. (2010)همچبنن، . ک دند

 و 0/10 افزایش ت تنب به نخبد گناه در کاشت خیتار

 15) اول کاشت در ب داشت شاخص درصدی 7/20

 15) سبم و( ف وردین 1) دوم کاشت به نسعت( اسفبد

 ر ونپ ب رس  نتایج با که ک دند گزارش را( ف وردین

 و 100 ،75 از پس آبناری سطبح .داشت همخبان 

 با ت تنب به تعخن  ترت از تعخن  یت  ینل  150

 ،3/10 افزایش درصد 2/45 و 7/46 ،8/45 ینانگنن

 نسعت ب داشت درصد شاخص در درصدی 9/8 و 5/12

(. 4جدول) دادند نران را( آبناری بدون) دی  ش ایط به

 یت   لنی 100 از پس آبناری و آبناری بدون سطبح

 درصد 5/41 و 7/46 با ت تنب به تعخن  ترت از  نتعخ

 خبد به را ب داشت درصد شاخص کمت ین و بنرت ین

 مارنت شنپ تنمارهمچبنن  (.4 جدول) دادند اختصاص

 درصد شاخص در درصدی 1/7 افزایش سعب بار

 نظ  به(. 4 جدول) شد شاهد تنمار به نسعت ب داشت

 زدگ  ب ق کاهش ادیز ابتمال به این ب رس  در رسد ی 

 افزایش سعب مارنت شنپ تنمار در( درصد 4/25) ببته

 در. است شده شاهد تنمار به نسعت ب داشت شاخص

 بارها مارنت شنپ که است شده گزارش آفتابگ دان اهنگ

 و دانه سمت به خرک ةیاد تسهن  بهعبد بسع

 Hussain) شد دانه عملك د و ب داشت شاخص افزایش

et al., 2006). 

 

 گیری  نتیجه

ک د که  اظهارتبان  ی  این آزیایشهای  ب  یافتهببا

  نتأث کاشت خیتاروضعنت رطببت  خاك به هم اه 

در  (ژنبتنپ هاش )نخبد  ةجدی در رشد و عملك د دان
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پاینزه  صبر،ت بهل ستان دارند. کاشت نخبد نبرآباد 

آبناری  شمارآن ب ت ی دارد و ه چه  ةبهار ب کرت

نخبد نسعت به  ةبنرت ی صبر،ت گن د عملك د دان

به  تبجه یابد. با ش ایط دی  )بدون آبناری( افزایش ی 

تبش  رخدادو  یحدودیت دست س  به آب آبناری

که  داشت بنان تبان های اخن  ی  خرك  در سال

یک  عببان بهاز کاشت  پنش بارها مارنت شنپتنمار 

عایل یدی یت  یباسب به هم اه سطح آبناری پس از 

تبانبد سعب  از ترت تعخن  ی   نتعخیت   ینل  150

نخبد در نباب  س دسن   ةبهعبد چرمگن  عملك د دان

 .شبدنبرآباد  یانبدل ستان 
 

 سپاسگزاری

رگاه صبعت  های یال  یعاونت پژوهر  دان از کمک

های علم  دکت  بمندرضا  یربر،ت ةاصفهان، ارائ

زاده و دکت  بمندرضا عنسبند )دانرگاه  عرق 

بار نخبد تبسط ی کز تحقنقا،ت دی   ننتأیل ستان(، و 

 شبد. س ارود استان ک یانراه قدردان  ی 
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ABSTRACT 
In order to study the effects of irrigation regimes, planting season and seed priming on grain yield and 

components of Hashem genotype of chickpea in Nurabad, northern Lorestan, two 3-replicate split-plot 

field experiments, one autumn- and the other spring-sown, were conducted. The primed and non-primed 

seeds (subplots) of this chickpea genotype were sown in autumn and spring and subjected to four 

irrigation levels (i.e. irrigation after 75, 100 and 150 mm evaporation from a Class-A Pan and no 

irrigation). Autumn-sown chickpea out-performed the spring-sown chickpea by 41.9, 7.4, 3.4, 32.5, 43.6, 

62.9, and 13.7% in terms of pods/plant, plant height, 100-seed weight, seed weight/plant, dry matter and 

grain yield and harvest index, respectively. Irrigation after 75 (2296 kg/ha), 100 (2044 kg/ha) and 150 

mm evaporation (1775 kg/ha) led to 75.4, 56.1 and 35.5% increases in grain yield, respectively, relative 

to the no irrigation condition (1309 kg/ha). Seed priming led to 8.5% increase in grain yield, averaged 

over planting seasons and irrigation levels. It could be concluded that while seed priming enhances grain 

yield, planting genotype Hashem in autumn along with irrigation after 75 mm evaporation may lead to 

notable increase in its grain yield in the northern regions of Lorestan. 
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