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چکيده
سبز شدن و استقرار گياهچه نخود در تعيين تراكم نهايي بوته در واحد سطح در مناطق خشک و نيمه
خشک اهميت دارد و تنش خشكي بهخصوص خشكي انتهاي فصل ،مهمترين عامل كاهش عملكرد
نخود در مناطق خشک شناخته شده است .در اين تحقيق اثر هيدروپرايمينگ و پرايمينگ هورموني با
جيبرلين و اسيدآبسيزيک بر شاخصهاي رشد و عملكرد نخود تحت شرايط ديم و آبي مورد بررسي
قرار گرفت .بذرها بهصورت پرايم نشده و همچنين پرايم شده در غلظتهاي صفر (هيدروپرايمينگ با
آب مقطر) 155 ،05 ،و  105پيپيام از هورمون جيبرلين و اسيد آبسيزيک به صورت جداگانه پرايم
شدند .رقم مورد استفاده ،رقم آزاد و آزمايش بهصورت كرتهاي خرد شده برپايه طرح بلوکهاي كامل
تصادفي در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي خرم آباد در سال زراعي 1311-1312
اجرا شد .نتايج نشان داد كه شرايط ديم دوره رشد محصول را كوتاه كرد .اثر متقابل شرايط كشت و
پرايمينگ بذر بر صفات روز تا غالفدهي و تعداد دانه در غالف معنيدار بود .عملكرد و اجزاء عملكرد
دانه نخود در شرايط ديم كمتر از شرايط آبي بود و عملكرد دانه در شرايط ديم و آبي بهترتيب 932/11
و  912/91كيلوگرم در هكتار بود .تيمار هيدروپرايمينگ نسبت به تيمار شاهد (بذرهاي پرايم نشده) و
ساير تيمارهاي پرايمينگ ،تعداد شاخه ثانويه ،سطح برگ ،عملكرد اقتصادي و شاخص برداشت را افزايش
داد .استفاده از جيبرلين گلدهي و غالفدهي را حدود هشت روز به تعويق انداخت.
واژههای کلیدی :تنش خشكي ،بذر ،حبوبات ،جيبرلين ،شاخص برداشت
*مسئول مكاتبهeisvand.hr@lu.ac.ir :
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مقدمه
حبوبات ،پس از غالت دومين منبع مهم غذايي بشر به شمار ميروند .نخود ( Cicer arietinum
 )L.گياهي است نسبتاً مقاوم به خشكي و در مناطق با بارندگي كم كه خيلي از محصوالت قابل كشت
نميباشند ،اين گياه ميتواند عملكرد رضايت بخشي توليد نمايد (كوچكي و بنايان اول .)2559 ،نخود
با  755/555هكتار سطح زير كشت در سال  ،1313تقريباً  99درصد سطح زير كشت حبوبات ايران را
به خود اختصاص داد .ميانگين عملكرد جهاني نخود 125 ،كيلوگرم در هكتار ولي در شرايط ديم ايران
 955كيلوگرم در هكتار است (فائو.)2559 ،
تنشهاي زنده و غير زنده ،محدود كننده رشد و عملكرد گياهان در بسياري از نقاط دنيا هستند و به
همين دليل اختالفات قابل توجهي در عملكرد اين محصول در مناطق مختلف قابل مشاهده است (پارسا
و باقري .)2551 ،تنش خشكي نبود يا كمبود بارندگي در مقطعي از زمان است كه موجب كاهش رشد
گياه و محصول اقتصادي ميشود (كرامر .)1213 ،تنش خشكي عملكرد گياهان زراعي را از طريق
ممانعت از توليد بالقوه آنها محدود ميكند .اثرات خشكي روي گياه پيچيده و متغير است و به وسيله
عوامل متعددي از جمله نوع خاک ،الگوي ريشهدهي ،تراكم بوته و عوامل بيماريزا تحت تأثير قرار
ميگيرد (بوير .)1229 ،بهعالوه الگوي ريزش باران و پراكنش آن ،شدت باد ،ميزان تبخير ،گونه گياه و
مرحله رشدي گياه نيز از جمله عوامل تأثيرگذار بر شدت تأثير تنش خشكي ميباشند (توكر و همكاران،
.)2559
جوانهزني به عنوان اولين مرحله نموي گياه ،يكي از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگي گياهان
و يک فرآيند كليدي در سبز شدن گياهچه است (دويليرز و همكاران .)1229 ،يكي از راههاي افزايش
جوانه زني و سبز شدن بذر در شرايط تنش استفاده از روش پرايمينگ است (مورونگو و همكاران،
 .)2553پرايمينگ بذر به اعمال تيمارهاي رطوبتي (كه گاهي مواد ديگري نيز با آب همراه است) قبل از
كاشت روي بذر بهمنظور ارتقاء جوانهزني ،استقرار اوليه و غيره اطالق ميشود .بهطوركلي اين موارد را
ميتوان در چگونگي جوانهزني ،استقرار اوليه گياهچه ،بهرهبرداري از نهادههاي محيطي ،زودرسي،
افزايش كمي و كيفي محصول مشاهده كرد .بذور پرايم شده آمادگي جوانهزني و استقرار را پيش از قرار
گرفتن در بستر خود كسب مي كنند ،بهطوري كه به لحاظ متابوليكي ،بيوشيميايي ،ساختار سلولي و ...در
وضعيت زيستي مناسبتري در مقايسه با بذور پرايم نشده قرار ميگيرند .چندين روش مختلف براي
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پرايمينگ بذر وجود دارند كه از آن جمله ميتوان به اسموپرايمينگ ،1هيدروپرايمينگ ،2ماتريک
پرايمينگ ،3پرايمينگ هورموني 9و بيوپرايمينگ 0اشاره كرد (عيسوند و همكاران.)2551 ،
براي بررسي تاثيري كه پرايمينگ بذر در اقليمهاي گرم و نيمه خشک (نظير بخشهايي از هند،
زيمباوه ،نيجريه ،پاكستان ،نپال و بنگالدش) مي تواند داشته باشد 97 ،آزمايش بر روي  23محصول
زراعي و علوفهاي انجام شد و فن پرايمينگ مزرعهاي 9در آنجا بعنوان روشي ساده و كاربردي كه
كشاورزان به آساني بتوانند از آن استفاده كنند مورد تاييد قرار گرفت .در مورد نخود پرايم كردن در
مقايسه با پرايم نكردن  97درصد سود داشت (موسي و همكاران .)2551 ،پرايمينگ باعث افزايش سبز
شدن بذرها در دامنهاي از شرايط محيطي تنش زا از قبيل تنش شوري ،خشكي و دما ميشود (دميركايا
و همكاران.)2559 ،
هيدروپرايمينگ و پرايمينگ اسمزي با مانيتول  9درصد باعث طويل شدن ريشهچه وساقهچه و
افزايش وزن خشک و تر گياهچه (كائور و همكاران .)2552 ،افزايش بيوماس گياه ،تعداد گلها ،تعداد
شاخهها ،تعداد غالفها و تعداد بذرهاي هر بوته نخود گرديد كه در نهايت منجر به افزايش عملكرد
دانه شد (كائور و همكاران .)2550 ،پرايمينگ بذرهاي پير شده نخود با اسيد آبسيزيک ،سبب افزايش
جوانه زني و كاهش ميانگين زمان جوانه زني گرديد (سويرتيپ و دورادو.)1220 ،
نظر به اهميت زياد حبوبات بخصوص نخود و با توجه به اثرات مفيد انواع مختلف پرايمينگ نظير
اسموپرايمينگ ،هيدروپرايمينگ و پرايمينگ هورموني انتظار ميرود بتوان از اين روشها در بهبود
عملكرد نخود بهره برد .هدف از اين مطالعه بررسي اثر پرايمينگ هورموني و هيدروپرايمينگ بر عملكرد
و اجزاء عملكرد نخود زراعي رقم آزاد تحت شرايط ديم و آبي است.
مواد و روشها
كاشت بذرها در اسفندماه سال زراعي  1311-12در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه
1 - Osmo priming
2 - Hydro priming
3 - Matric priming
4 - Hormonal priming
5 - Biopriming
6 - On-farm seed priming
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لرستان انجام شد .آزمايش با سه تكرار بهصورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوکهاي كامل
تصادفي اجرا شد .شرايط رطوبتي (ديم و آبي) بهعنوان عامل اصلي و پرايمينگ بذر با هورمونهاي
جيبرلين در سطوح ( 105 ،155 ،05پيپيام) ،اسيدآبسزيک ( 105 ،155 ،05پيپيام) ،هيدروپرايمينگ
(آب مقطر) و شاهد (عدم پرايمينگ) بعنوان عامل فرعي درنظر گرفته شدند .بذرها قبل از كاشت به
مدت  11ساعت در ظروف پالستيكي حاوي محلول هريک از هورمونها در دماي اتاق ( 22 ± 3درجه
سانتيگراد) نگه داري و سپس از محلول خارج شده و در همان دما ( 22 ± 3درجه سانتيگراد) خشک
شدند (موسي و همكاران .)2551 ،بذرها  15-19ساعت پس از خشک شدن،كشت شدند .رقم مورد
استفاده ،فليپ (1 23-23رقم آزاد) بود كه از مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان تهيه
گرديد .اين رقم نسبتا جديد بوده و براي مناطق معتدل و نيمه گرمسيري ايران اصالح و در سال 1317
با نام آزاد معرفي شد .مقاومت به برق زدگي و داشتن دانه درشت از ويژگيهاي اين رقم است.
در اين تحقيق كشت ديم به عنوان تنش خشكي مورد بررسي قرار گرفت لذا اطالعات مربوط به
بارندگي در اينجا ارائه شده است .اين اطالعات از ايستگاه سينوپتيک واقع در مركز هواشناسي با فاصله
يک كيلومتري از محل اجراي طرح بدست آمدهاند .بطور كلي ميانگين بارش و پراكندگي آن ،از سال ما
قبل آزمايش بيشتر بود (در  0ماه ابتدايي سال  1312كه مصادف با كشت و دوره رشد نخود در اين طرح
بود از مدت مشابه سال قبل بيشتر بود؛  191 /9در مقايسه با  111/09ميليمتر) (جدول .)1
جدول  -1میزان و دفعات بارندگی در طی فصل رشد نخود
دفعات

ميزان بارندگي

دفعات بارندگي

ميزان بارندگي

بارندگي 1311

( 1311ميليمتر)

1312

( 1312ميليمتر)

فروردين

11

12/22

13

00/12

ارديبهشت

13

32/01

12

22/79

خرداد

3

3/11

2

5/52

تير

5

5

5

5

مجموع

27

111/09

27

191/9

ماههاي سال

1- FILIP-93-93
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در طرحهايي كه براساس شرايط آبي در اقليم خرم آباد اجرا ميشوند تيمارهاي آبياري هر 12-19
روز يک بار آبياري مي شوند (مكاتبه شخصي با محققين مركز تحقيقات استان لرستان) .در اين آزمايش
نيز تيمارهاي آبي دو هفته يكبار آبياري شدند ولي در تيمار ديم هيچگونه آبياري انجام نشد.
صفات متعددي در اين بررسي اندازهگيري شد .شاخص سطح برگ با استفاده از دستگاه اندازهگيري
سطح برگ 1مدل دلتا-تي 2ساخت كشور انگلستان بهصورت سانتيمترمربع بر گياهچه اندازه گيري شد.
از هر كرت آزمايشي  7بوته به تصادف انتخاب شد و تعداد شاخههاي متصل به شاخههاي اوليه پس از
شمارش و ميانگين گيري بصورت تعداد شاخه ثانويه در بوته بيان شد .زماني كه  05درصد از بوتههاي
هر كرت داراي يک گل باز شده بودند بهعنوان تاريخ گلدهي محسوب شد و مبناي محاسبه ،تاريخ
كاشت در نظر گرفته و بر حسب روز بيان شد .همچنين زماني كه  05درصد از گياهان هر واحد آزمايشي
داراي حداقل يک غالف سبز قابل مشاهده بودند ،شروع غالفدهي در نظر گرفته شد (آمزاالگ و
همكاران .)1225 ،تعداد غالفهاي گياه در هر  7بوته شمارش و سپس ميانگين اعداد فوق به عنوان
معياري از اين صفت در نظر گرفته شد .تعداد كل دانههاي  7بوته شمارش و از تقسيم آنها بر تعداد
غالفها ميزان تعداد دانه در غالف حاصل شد .تعداد دانههاي  7بوته شمارش و سپس ميانگين آنها
بعنوان صفت تعداد دانه در بوته مد نظر قرار گرفت .براي اندازهگيري عملكرد زيستي و دانه (اقتصادي)،
در زمان رسيدگي پس از حذف اثرات حاشيهاي؛ كل واحد آزمايشي كف بر شده و عملكرد بيولوژيک
و دانه بر حسب كيلوگرم در هكتار محاسبه شد .برداشت هفته اول تيرماه انجام شد .شاخص برداشت با
استفاده از رابطه زير محاسبه شد:
]× 155عملكرد بيولوژيک /عملكرد اقتصادي (دانه)[ = شاخص برداشت
دادهها توسط نرمافزار  Mstatcتجزيه و گرافها توسط  Excelرسم شدند .با توجه به اينكه خطاي
كرت فرعي از كرت اصلي براي صفات روز تا گلدهي ،روزتا غالفدهي و تعداد دانه در هر بوته
(گياهچه) بزرگتر بود ،اين خطا به اجزاء آن يعني  BRو  ABRتجزيه شد (جدول  .)2مقايسه ميانگينها
به روش  LSDدر سطح پنج درصد انجام شد.

1 - Leaf Area Meter
2 - Delta-T
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نتايج و بحث
سطح برگ :تاثير شرايط كشت و اثر متقابل شرايط كشت و تيمارهاي پرايمينگ بر ميزان سطح برگ معني دار
نبود؛ ولي تيمارهاي پرايمينگ اثر معنيداري بر اين صفت داشتند (جدول  .)3هيدروپرايمينگ سطح برگ را
افزايش داد بهطوري كه بيشترين سطح برگ از تيمار هيدروپرايمينگ ( 351/2سانتيمتر مربع در گياهچه) و
كمترين سطح برگ ( 125/1سانتيمترمربع در گياهچه) از تيمار جيبرلين 155پيپيام بدست آمد (جدول .)0
از نقشهاي پذيرفته شده جيبرلين افزايش ارتفاع ساقه ميباشد (آرتكا .)1220 ،بنابراين از داليل احتمالي
كاهش سطح برگ در تيمارهاي جيبرلين ،افزايش ارتفاع گياه توسط جيبرلين است (دادهها نشان داده نشده
است) و با اين كار مواد فتوسنتزي بيشتر صرف افزايش ارتفاع ساقه ميشوند و در واقع ساقه به يک مخزن
قوي تبديل ميشود و همين كار سبب ميشود توليد برگهاي جديد كند شود .زيرا در جذب مواد فتوسنتزي
موجود ،بين اندامهاي مختلف (مخازن) رقابت وجود دارد.
در تاثير هورمونها نتايجي مخالف هم ديده شد بهطوريكه با افزايش غلظت جيبرلينها سطح برگ
به شدت كاهش يافت و برعكس با افزايش غلظت هورمون آبسيزيک اسيدسطح برگ نيز بيشتر شد كه
اين اختالف نسبت به جيبرلين معنيدار بود.
تعداد شاخه ثانویه :اثر شرايط كشت و هم چنين اثر متقابل شرايط كشت و تيمار پرايمينگ بر تعداد
شاخههاي ثانويه معنيدار نبود ولي اثر تيمارهاي پرايمينگ براين صفت معنيدار بود (جدول .)3
جدول -2تجزیه واریانس با خطای تفکیک شده برای صفاتی که خطای کرت فرعی آنها از خطای کرت اصلی است.
منابع تغييرات

ميانگين مربعات

درجه
آزادي

روز تاگلدهي

روز تا غالفدهي

تعداد دانه در بوته

بلوک ()R

2

0/11ns

3/11ns

200/13ns

*

**

ns

شرايط كشت ()A

1

193/0

107/7

259/27

خطا (كرت اصلي)

2

0/10

1/3

39/0

تيمارهاي پرايمينگ ()B

7

A*B
پرايمينگ × بلوک ()B*R

7

شرايط كشت× پرايمينگ×بلوک ()A*B*R
ضريب تغييرات ()%
*** ،

**

**

79/2

07/9

235/7

19/7ns

** 1/0

09/93ns

ns

ns

ns

19

12/50

19

2/92
0/0

3/11

1/92
2/13

و  nsبه ترتيب مبين معنيدار در سطح احتمال  5/50و  5/51و غير معني دار ميباشد.

6

**

99/29

93/00
23/21
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بيشترين تعداد شاخههاي ثانويه از تيمار هيدروپرايمينگ ( 1/3در هر گياهچه) و كمترين شاخه جانبي
از تيمار جيبرلين  105پيپيام ( 9/70در هر گياهچه) بهدست آمد (جدول  .)9با افزايش غلظت هر دو
هورمون اسيد آبسيزيک و جيبرلين از  155به  105پيپيام تعداد شاخه ثانويه نيز كاهش يافت .در دو
تحقيق در زمينه اثرات پرايمينگ بذور نخود بر برخي صفات در مزرعه ،هيدروپرايمينگ و پرايمينگ اسمزي
با مانيتول  9درصد در مقايسه با عدم پرايمينگ سبب افزايش بيوماس گياه ،تعداد شاخه ،گلها ،غالفها
(كائور و همكاران ،)2552 ،تعداد بذر هر گياه و عملكرد دانه شد (كائور و همكاران .)2550 ،در برخي
تحقيقات سطوح شديدتر تنش خشكي سبب كاهش تعداد شاخه جانبي شده است .از آنجايي كه شاخههاي
جانبي ميتواند تعيين كننده تعداد برگها و در نتيجه ميزان فتوسنتز باشند بررسي اين صفت در شرايط تنش
از اهميت ويژه اي برخوردار است .تنش خشكي باعث كاهش وزن خشک ريشه و ساقه ،تعداد شاخه ثانويه
و اجزاي عملكرد در كليه ارقام نخود شد (رحمان و ادين .)2555 ،چاييچي و همكاران ( )2559گزارش
كردند كه تيمار خشكي باعث كاهش ارتفاع بوته ،تعداد شاخههاي فرعي ،وزن خشک شاخه و برگ ،تعداد
غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه در گياه نخود ميشود .يكي از داليل مشاهده نشدن
تفاوت معنيدار بين شرايط ديم و آبي از نظر تعداد شاخه فرعي ثانويه در اين آزمايش به احتمال زياد
بهدليل وقوع بارندگيها در طي فصل رشد است (جدول .)1
روز تا گلدهی :گلدهي در شرايط آبياري بهطور متوسط  9روز ديرتر ( 92/592روز پس از كاشت بذور)
از شرايط كشت ديم ( 01/01روز پس از كاشت) رخ داد و اين تفاوت معنيدار بود (جدول  .)2اثر تيمارهاي
پرايمينگ نيز بر اين صفت معنيدار بود (جدول  .)3تيمار جيبرلين  155و  105پيپيام گلدهي را به تاخير
انداخت ( 90/97روز از كاشت تا گلدهي) و زودگل ترين تيمار ،تيمار اسيد آبسيزيک 155پيپيام (09/13
روز پس از كاشت) بود .البته بين غلظتهاي مختلف اسيد ابسيزيک از اين نظر تفاوتي معنيداري وجود
نداشت (جدول  .)0كاربرد غلظتهاي مختلف جيبرلين باعث طوالني شدن روز تا گلدهي شد ولي با
افزايش غلظت آبسيزيک اسيد دوره روز تا گلدهي كوتاهتر شد .مرحله گلدهي در نخود به كمبود آب بسيار
حساس است و از اين مرحله تا غالف رفتن ،بوتهها بايد از آب كافي برخوردار باشند (آمزاالگ و همكاران،
 .)1225لذا ممكن است اسيد آبسيزيک بواسطه نقش مثبتي كه در افزايش مقاومت گياه به كم آبي دارد
(آرتكا )1220 ،مانع از اثر خشكي بر تسريع گلدهي شده باشد .از طرفي جيبرلين چون از بدو ايجاد گياهچه
از طريق بذر در داخل آن وجود داشته ممكن است در تحريک رشد رويشي نقش داشته و از اين طريق
باعث طوالني شدن روز تا گلدهي شده باشد.
1
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روز تا غالفدهی :غالفدهي در شرايط آبي ( 72/93روز پس از كاشت بذر)  9روز ديرتر از شرايط
كشت ديم ( 70/71روز پس از كاشت بذر) رخ داد .اثر متقابل تيمارهاي پرايمينگ و شرايط كشت بر
اين صفت معنيدار بود (جدول  )3و جزئيات آن در جدول ( )0نشان داده شده است .افزايش غلظت
جيبرلين از  05به  155پي پي ام ،در شرايط آبي سبب تاخير در غالفدهي شده اما در شرايط ديم اين
اثر مشاهده نمي شود .در شرايط آبي بيشترين روز تا غالفدهي ،تيمار جيبرلين  155پيپيام (19 /3
روز پس از كاشت) و كمترين آن تيمار شاهد ( 79/3روز پس از كاشت) بود ولي در شرايط ديم بيشترين
روز تا غالفدهي از تيمار جيبرلين  05پيپيام ( 15/7روز پس از كاشت) و كمترين آن از تيمار
هيدروپرايمينگ ( 71/97روز پس از كاشت) بهدست آمد (جدول  .)0جيبرلينها تعداد روز تا غالفدهي
و در كل دوره رشد محصول را افزايش دادند (جدول .)0
در اين تحقيق ،كش ت ديم طول دوره رشد را كاهش داد .كاهش دوره رشد با كمبود رطوبت امري
طبيعي است و گياهان از طريق عالئمي كه از محيط اطرافشان از جمله خشكي ،سرما ،شوري ،تغيير طول
روز و ...ميگيرند ،سعي مي كنند سيكل زندگي خود را تنظيم كنند .بخش عمده اين تنظيم كنندگي از
طريق تغييرات در هورمونها انجام ميشود (كوچكي و همكاران .)2511 ،از آنجا كه گياهان زراعي در
برخورد با تنش بهخصوص تنش خشكي آخر فصل مجبور به فرار از آن ميشوند لذا در كشت ديم كه
گياه بيشتر در معرض تنش قرار داشته ،سيكل خود را سريعتر تكميل نموده ولي در كشت آبي به لحاظ
تأمين رطوبت شرايط مساعدتر بوده و گياه طول دوره رشد بيشتري داشته است.
گزارش هايي وجود دارد كه در سويا استفاده از جيبرلين به روش پرايمينگ بذر ،اثراتي شبيه كاربرد
محلول پاشي آن ندارد و دليل احتمالي آن استمرار نداشتن حضور جيبرلين در گياه طي مراحل پس از
رشد گياهچه ذكر شده است (ليت و همكاران .)2553 ،اگر چه يكي از نقشهاي پذيرفته شده جيبرلين
تسريع گلدهي است (آرتكا )1220 ،اما در اين تحقيق اين اثر مشاهده نشد كه از داليل احتمالي آن
استفاده از آن به صورت پرايمينگ باشد .چراكه در بحث تسريع گلدهي ،كاربرد محلول پاشي آن مطرح
است و كاربرد پرايمينگ آن احتماال نتوانسته در سن فيزيولوژيكي مربوطه به ميزان آستانه الزم از نظر
غلظت براي تسريع گلدهي ،در گياه وجود داشته باشد.
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جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل شرایط کشت و تیمار پرایمینگ برای صفات روز تاغالفدهی و تعداد دانه در غالف
ﺗﯿﻤﺎر

روز ﺗﺎ ﻏﻼفدﻫﯽ

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ

ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ 50ppm

83/00ab

*0/05e

a

cd

84/33

ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ 100ppm

ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ 150ppm

آﺑﯽ

82/33

ab

76/67

ﻫﯿﺪروﭘﺮاﯾﻢ

de

78/67cd

آﺳﺒﺰﯾﮏ 50ppm

78/67 cd

آﺳﺒﺰﯾﮏ 100ppm
آﺳﺒﺰﯾﮏ 150ppm
ﭘﺮاﯾﻢ ﻧﺸﺪه

76/33

de

ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ 50 ppm

80/67bc

ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ 100 ppm

79/67 bc

ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ 150 ppm

دﯾﻢ

79/00

cd

79/00

dcd

ﻫﯿﺪروﭘﺮاﯾﻢ

g

آﺳﺒﺰﯾﮏ 50 ppm

71/67

efg

آﺳﺒﺰﯾﮏ 100 ppm

74/33

75/00ef

76/67de

آﺑﺴﯿﺴﯿﮏ 150 ppm

73/00

ﭘﺮاﯾﻢ ﻧﺸﺪه

fg

2/74

)LSD (P≤0.05

1/26

abc

1/41

1/26

cd

1/52a

1/33 abcd
1/17

d

abc

1/38

1/49ab
1/16d

bcd

1/32

1/28

cd

bcd

1/32

1/26cd

1/23cd

1/34

abcd

0/19

*ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن  LSDدر
ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

تعداد غالف در بوته :اثر شرايط كشت و اثر متقابل شرايط كشت و تيمار پرايمينگ بر اين صفت معنيدار
نبود ولي تعداد غالف در بوته تحت تأثير تيمارهاي پرايمينگ قرار گرفت (جدول  .)3هيدروپرايمينگ
و پرايمينگ با اسيد آبسيزيک اگرچه تعداد غالف را نسبت به تيمار پرايم نشده افزايش دادند اما اين
افزايش معنيدار نبود .در حالي كه پرايمينگ با جيبرلين بويژه در غلظت  155پيپيام در مقايسه با تيمار
پرايم نشده و هيدروپرايمينگ موجب كاهش معنيدار تعداد غالف در بوته شد .بيشترين تعداد غالف از
تيمار اسيدآبسيزيک  105پيپيام ( 20/93غالف) و كمترين تعداد غالف از تيمار جيبرلين  155پيپيام
( 19/33غالف) حاصل شد (جدول  .)0اسيد آبسيزيک بهدليل اينكه فاصله زماني كاشت تا گلدهي را
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كاهش داد بنابراين ميتواند زمينه تشكيل غالفها در شرايط محيطي بهتري از نظر دما و رطوبت را
فراهم كرده باشد زيرا با گذشت زمان دما افزايش يافته و رطوبت هم محدودتر ميشود .بنابراين تعداد
غالف بيشتري در اين تيمار تشكيل شده است .گزارش شده كه هيدروپرايمينگ بذر عملكرد نخود،
ذرت ،برنج و گندم را افزايش داده است و باعث خروج سريعتر جوانهها ،گلدهي زودتر ،تحمل بهتر
خشكي و عملكرد دانهاي زياد در شرايط نيمه خشک شده است (موسي و همكاران2551 ،؛ هريس و
همكاران .)1222 ،تعداد غالف بهعنوان يكي از اجزاي مهم عملكرد ميباشد كه ميتواند تعيين كننده
تعداد دانه و در نهايت عملكرد دانه باشد .در دو تحقيق جداگانه گزارش شده است كه تعداد غالف در
شرايط خشكي با روند نزولي روبرو بوده است (سلطاني و همكاران2555 ،؛ ليپورت و همكاران.)1222 ،
بر اساس گزارش ياداو و همكاران ،تعداد غالف تحت تنش كمبود آب بيش از ساير اجزاء عملكرد نخود
كاهش يافت (ياداو و همكاران.)1229 ،
تعداد دانه در غالف :شرايط كشت تأثيري بر اين صفت نداشت .اما تأثير تيمارهاي پرايمينگ و اثر
متقابل شرايط كشت و تيمارهاي پرايمينگ بر اين صفت معنيدار بود (جدول  .)3در شرايط كشت آبي
بيشترين تعداد دانه در غالف از تيمار پرايمينگ با اسيد آبسيزيک  05پيپيام ( 1/02دانه) و در شرايط
ديم بيشترين تعداد دانه در غالف از تيمار پرايمينگ با جيبرلين  05پيپيام ( 1/92دانه) بود (جدول .)0
در شرايط كشت آبي با افزايش غلظت جيبرلين تعداد دانه در غالف افزايش يافت ولي در شرايط كشت
ديم نتيجه برعكس بود و غلظت پايين جيبرلين تعداد دانه در غالف را افزايش داد .نتايج تحقيق ديگري
نيز مويد عدم تأثير سطوح آبياري بر تعداد دانه در غالف بود (ياداو و همكاران )1229 ،كه با نتايج
تحقيق حاضر همخواني دارد.
تعداد دانه در بوته :اثر شرايط كشت و اثر متقابل شرايط كشت و تيمار پرايمينگ بر اين صفت معنيدار
نبود .اثر تيمارهاي پرايمينگ بر تعداد دانه در بوته معنيدار بود بهطوري كه كمترين تعداد دانه در بوته
از تيمارهاي  05و  155پيپيام جيبرلين بدست آمد و بقيه تيمارها ضمن اينكه تفاوتي باهم نداشتند ولي
با اين دو تيمار متفاوت بودند (جدولهاي  3و  .)9محققان گزارش كردند كه پرايمينگ هورموني با اسيد
آبسيزيک تحمل بهتر تنش خشكي ،زود به گل رفتن و عملكرد دانه را در شرايط نامساعد محيطي افزايش
ميدهد (آمزاالگ و همكاران .)1225 ،هيدروپرايمينگ (بهمدت 29ساعت) و پرايمينگ اسمزي با مانيتول
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 9درصد بذر نخود باعث طويل شدن ريشهچه و ساقهچه ،افزايش تعداد و عملكرد دانه و افزايش وزن
خشک و تر گياهچه در مقايسه با بذور پرايم نشده ،گرديده است (كائور و همكاران.)2550 ،
عملکرد زیستی :عملكرد زيستي در شرايط آبي بيشتر از شرايط ديم بود (جدول  .)9اثر متقابل شرايط
كشت و تيمار پرايمينگ بر عملكرد زيستي معنيدار نبود؛ ولي اثر تيمارهاي پرايمينگ در سطح  1درصد
معنيدار بود (جدول  .)3پرايمينگ عملكرد بيولوژيک را افزايش نداد .بيشترين عملكرد بيولوژيک از
تيمار شاهد (پرايم نشده) ( 1271كيلوگرم در هكتار) و تيمار هيدروپرايمينگ ( 1791كيلوگرم در هكتار)
بهدست آمد كه اختالف معنيداري با هم نداشتند .كمترين عملكرد بيولوژيک از تيمار جيبرلين 155
پيپيام (1529كيلوگرم در هكتار) بدست آمد (جدول  .)0با افزايش غلظت هردو هورمون از  05به 155
و  105پيپيام كاهش در عملكرد بيولوژيک مشاهده شد .گزارش شده است كه ماده خشک توليدي با
كاهش آب مصرفي كاهش مييابد ولي افت عملكرد دانه ناشي از كمبود آب بيش از كاهش ماده خشک
توليدي است (كوكس و جوليف .)1219 ،محققان نشان دادند كه با اجراي آبياري ،عملكرد و اجزاي آن
در نخود بهبود پيدا ميكند .بهطوريكه  91درصد افزايش در تعداد غالف در بوته 39 ،درصد افزايش در
وزن خشک بوته و  17درصد افزايش در عملكرد دانه را با اعمال آبياري بدست آوردند (بخش و همكاران،
.)2557
عملکرد دانه :عملكرد دانه گرچه در شرايط آبي بيشتر از شرايط ديم بود اما اين تفاوت معنيدار نبود
(جدول  .)3اثر متقابل شرايط كشت و تيمار پرايمينگ بر عملكرد دانه معنيدار نبود ولي اثر تيمارهاي
پرايمينگ در سطح  1درصد معنيدار بود (جدول  .)3پرايمينگ عملكرد دانه را افزايش داد بهطوريكه
بيشترين عملكرد از تيمار هيدروپرايمينگ ( 127/9كيلوگرم در هكتار) و كمترين آن از تيمار جيبرلين
155پيپيام ( 319/7كيلوگرم در هكتار) بدست آمد (جدول  .)9با افزايش غلظت هردو هورمون از 05
به  155و  105پيپيام كاهش در عملكرد دانه مشاهده شد .هريس و همكاران ( )2551گزارش كردند
كه هيدروپرايمينگ باعث افزايش عملكرد در گياهاني نظير ذرت ،سورگوم ،برنج آپلند و نخود شده
است .تنش خشكي آخر فصل عملكرد دانه نخود را كاهش ميدهد (بهبوديان و همكاران.)2551 ،
پرايمينگ هورموني با اسيد آبسيزيک باعث تحمل بهتر تنش خشكي و افزايش عملكرد دانهاي سورگوم
در شرايط نامساعد محيطي شد (آمزاالگ و همكاران .)1225 ،اما در تحقيق حاضر ،بهترين تيمار
هيدروپرايمينگ بود.
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پرايمينگ با تأثير مثبتي كه در تسريع سبز شدن گياه ،استقرار بهتر و سريعتر گياهچه ،پوشش سريعتر
زمين ،قدرت رقابت بهتر با علفهايهرز ،توسعه بهتر ريشه و در نتيجه جذب بيشتر آب و مواد غذايي
و ...دارد ميتواند سبب بهبود عملكرد شود و در صورت نامساعد بودن شرايط محيطي اثرات مفيد آن
بهتر نمايان ميشود (عيسوند و همكاران 2515 ،2551 ،الف 2515 ،ب؛ هريس و همكاران.)2551 ،
شاخص برداشت :شاخص برداشت تحت تأثير شرايط كشت قرار نگرفت .اثر متقابل شرايط كشت در
تيمارهاي پرايمينگ بر اين صفت معنيدار نبود ولي اثر تيمارهاي پرايمينگ در سطح  0درصد معنيدار
بود (جدول  .)2بيشترين شاخص برداشت در تيمار هيدروپرايمينگ ( 97/2درصد) و كمترين شاخص
برداشت از تيمار جيبرلين  155ميليگرم بر ليتر ( 21/1درصد) بود (جدول  .)9به نظر مي رسد اسيد
آبسيزيک نقش مفيدتري از جيبرلين داشته و از كاهش بيش از حد شاخص برداشت جلوگيري كرده
است .در مطالعه اي محققان گزارش كردند انجام آبياري تكميلي در مرحله قبل از گلدهي و پر شدن
غالفها ،تاثير معنيداري روي شاخص برداشت داشت (ياداو و همكاران )1229 ،تفاوت معنيداري بين
تيمارهاي مختلف آبياري (آبياري كامل ،يكبار آبياري و بدون آبياري) در ارقام نخود مشاهده نشد (شبيري
و همكاران.)2559 ،
همبستگی بین اجزا عملکرد :ضرايب همبستگي بين اجزا عملكرد در جدول ( )9ارايه شده است.
بيشترين ميزان همبستگي عملكرد دانه بهترتيب با عملكرد زيستي ( ،)r=5/22شاخص برداشت
( ،)r=5/19وزن صد دانه ( )r=5/32و تعداد غالف در بوته ( )r=5/39بود .اما همبستگي بين عملكرد
و تعداد دانه در غالف معنيدار نبود .وجود چنين ترتيبي منطقي به نظر مي رسد چرا كه توليد عملكرد
زيستي باال و اختصاص درصد بااليي از اين توليد به سهم عملكرد دانه (شاخص برداشت) الزمه افزايش
عملكرد دانه هستند .در تحقيقي ديگر ،باالترين مقدار همبستگي مشاهده شده بين صفات مربوط به
همبستگي بين عملكرد و تعداد غالف و سپس با شاخص برداشت بود (موسي و همكاران.)2551 ،
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جدول  -6ضرایب همبستگی پیرسون بین اجزاء عملکرد نخود
تعداد غالف
تعداد غالف
تعداد دانه در غالف
وزن صد دانه
شاخص برداشت
عملكرد زيستي
عملكرد دانه

تعداد دانه در
غالف

وزن صد دانه

شاخص

عملكرد

عملكرد

برداشت

زيستي

دانه

1
ns
ns

-5/51
-5/55

1
ns

1

5/10

5/23 ns

5/17 ns

**5/30

**

ns

**

5/31

**

5/39

ns

5/30

5/20

**

5/32

5/29

1
**
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1
**
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نتيجهگيري
بنابراين استفاده از آبياري تكميلي (يک بار آبياري ) در اواخر فصل و در زمان وقوع خشكي به
احتمال زياد موجب افزايش عملكرد خواهد شد .البته الزم است تحقيقاتي در اين زمينه انجام شود.
اگر فقط از ديدگاه عملكرد دانه به موضوع نگاه شود شاخص برداشت بهطور معنيداري توسط
هيدروپرايمينگ افزايش يافت و عملكرد ناشي از تيمار هيدروپرايمبينگ بيش از بذر پرايم نشده بود اما
افزايش عملكرد معنيدار نبود .بنابراين به نظر ميرسد در شرايط اقليمي انجام اين تحقيق ،پرايم كردن
بذرهاي نخود به لحاظ اقتصادي به صرفه نباشد .در جمعبندي ميتوان گفت در صورتي كه شرايط
اقليمي از نظر بارندگي خشک تر باشد تميار هيدروپرايمينگ بهعنوان روشي ارزان و مفيد قابل توصيه
باشد و همچنين استفاده از آبياري تكميلي (يک بار آبياري) در اواخر فصل و در زمان وقوع خشكي به
احتمال زياد موجب افزايش عملكرد خواهد شد .در اين تحقيق جيبرلينها ضعيفترين تيمارها بودند
كه به نظر مي رسد فرم بوته نخود و ماهيت اين گياه به گونهاي است كه افزايش نامتناسب ارتفاع تأثير
منفي بر عملكرد آن خواهد گذاشت .بنابراين جيبرلينها بهتر است در غلظت بسيار كم و درحدي كه
جوانه زني و سبز شدن را سرعت بخشد استفاده شوند.
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Abstract
Chickpea is one of the oldest grain legumes in the arid and semi arid areas.
Seedling emergence and establishment are key stages for final plant density in
chickpea production in these areas. Drought stress, especially at the end of the
season, is one of the factors which decrease chickpea grain yield in these areas.
Therefore the aims of this study were assess the effects of hormonal priming with
gibberellin and abscisic acid on some growth indicators and yield of chickpea under
rain-fed and irrigated conditions. Non-primed and primed seeds with 0 (hydro
priming), 50, 100 and 150 ppm of each phytohormones. Examined chickpea cultivar
was Flip 93-93 (Known as Azad cultivar) and experiment was arranged in split plot
design in randomized block design with three replications. Results showed that rainfed conditions shortened the plant life cycle and decreased time to flowering and
podding. Seed yield and yield components were less in the rain-fed conditions than
irrigated conditions. Irrigation increased grain and biological yields so grain yield
was 349.88 and 689.48 kg/ha for rain-fed and irrigated conditions, respectively.
Hydro-priming could increased the number of secondary lateral branches, LAI, grain
yield, and harvest index in comparison to the other priming treatments and control
(non-primed). Gibberellin priming delayed days to flowering and podding about
eight days.
Keywords: Drought stress, Gibberellin, Harvest index, Pulses, Seed1
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