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 مقدمه 

ولی عملكرد  ،(1389در بين حبوبات، نخود مقام اول سطح زير كشت را دركشور دارد )سام دليري و همكاران،     

بسيار پايين است. عوامل و فاكتورهاي ميانگين عملكرد جهانی و كشورهاي مهم توليد كننده نخود آن نسبت به 

مختلفی در پايين بودن عملكرد نخود در ايران موثر هستند كه مهمترين آن محدوديت ابی به خصوص در طول 

 جمعيت موجب كاهش ميتواندناشی از كمبود آب  . تنشاست خشك نيمه و خشك مناطق دردوره رشد زايشی 

 هاي تنش شرايط در بيولوژيك كودهاي مصرف. (1992ويلدينق،  منطقه گردد )اليكوت و يك خاك در ميكروبی

 رفته دست از ميكروارگانيسم هاي بلكه شودمی گياهان موجب افزايش مقاومت تنها نه خشكی مانند محيطی

افزايش جمعيت  ( اظهار داشتند كه2005وو و همكاران )(. 2001ميكند )گليك و همكاران،  جبران را خاك

هاي مختلف محيطی مانند كمبود آب و عناصر غذايی تواند مقاومت گياه را به تنشي مفيد میهاميكروارگانيسم

به بيانی ديگر تامين و حفظ ميكروارگانيسم هاي افزايش و اثر سوء ناشی از سميت عناصر سنگين را كاهش دهد. 

 طريق از نيتروژن یلوژيكبيو تثبيت به امروزههاي مختلف حايز اهميت است. طوري كه مختلف در خاك از جنبه

در  Pseudomonasو  Azotobacter ، Azospirillumاز جمله آزادزي تثبيت كننده نيتروژنهاي يباكتر

در محيط ريشه گياه اين باكتري ها  (.2005تيلك و همكاران، شده است ) ايهاي كشاورزي توجه ويژهبوم نظام

ها، اكسين بيوتين، پنتوتنيك، اسيد نيكوتينيك، مانند اسيد توانايی ساخت و ترشح مقداري مواد بيولوژيكی فعال

 طرف از (.2002)كادر،  دارند يموثر و مفيد نقش ريشه رشد افزايش در كه دارند را  Bيويتامينها و هاجيبرلين

چن، ) گياهچه و بنيه یزنجوانه تقويت با ،بوده یگياه يهايعليه بيمار یقارچ ضد تركيبات توليد به قادر ديگر،

بهبود رشد ريشه و متعاقب آن افزايش سرعت جذب آب و عناصر  موجبتوليد مواد محرك رشد، (، ضمن 2006

گيري از بهره (.2005تيلك و همكاران، باشد )ثيرگذار میأغذايی گرديده و از اين طريق در افزايش عملكرد ت

اشد چرا كه با تأمين مقادير كافی عناصر تواند بسيار حائز اهميت بهاي محرك رشد، مینژادهاي مختلف باكتري

ها هاي محرك رشد به طور طبيعی در خاكشود. گرچه باكتريغذايی منجر به افزايش عملكرد در گياهان می

تواند جمعيت ها میها در خاك پايين است، بنابراين تلقيح بذر گياهان با باكتريوجود دارند ولی تعداد و تراكم آن
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چی و همكاران، اكماكها در خاك گردند )چلوب رسانده و در نتيجه منجر به بروز اثرات مفيد آنها را به حد مطآن

a2007( روستی و همكاران .)هاي ميكروبی در خاك يا ( اظهار داشتند كه افزايش ناشی از وجود جمعيت2006

ريشه در طول دورۀ رشد  ايجاد چرخه مواد غذايی و قابل دسترس ساختن آن، افزايش سالمتی لهيبه وسريزوسفر 

 شوند.هاي ريشه، يا از طريق افزايش جذب مواد غذايی موجب رشد بهينه گياه میدر رقابت با پاتوژن

 آب بيشتر گياه و جذب و بين خاك مفيد اىميكوريزها يكی ديگر از ميكروارگانيسم هاي خاك هستند كه رابطه  

 رشد از ناشى تواندمى ميكوريزا توسط غذايى عناصر و آب جذب افزايش نمايند.ايجاد مى معدنى غذايى عناصر و

 از ميلی متر 5/1تا  حداكثر موئين، هايريشه كه در حالی باشد؛ سطح ريشه از متريميلى 20 تا قارچ هايهيف

ا ي و شكاف در دخول به قادر ها،هيف نفوذ قدرت با در مقايسه كمتر نفوذ قدرت علت به و شده دور مزبور سطح

 آن در حضور به قادر ريشه كه نمايند مى خاك نفوذ از مناطقى به هاهيف بنابراين .نيستند خاك فرج و خلل

 خاك محلول هاىتركيب با آب را و معدنى غذايى مواد تبادالت سطح در اين مناطق، هانفوذ هيف نيست. مناطق

 برابر كه چندين است ساعت در متر یسانت دو ها هيف داخل در معدنی حركت فسفات سرعت دهد.مى افزايش

-قارچ به بيانی ديگر(. 1991تيستال،  ;2001 روبرت، ;2001باشد )اگو،  مى خاك در آن انتشار سرعت از بيش

 نتايج (.2001نمايند )اويگ،  تعديل گياهان در را خشكی تنش اثرات نامطلوب هستند كه قادر ميكوريزا هاي

 هيدروليكی كه هدايت است داده نشان رطوبتی تنش شرايط در غيرميكوريزيو  ميكوريزي گياه روي بر تحقيقات

 و ريشه سطح اثر افزايش در امر اين كه است ميكوريزي غير گياهان از ميكوريزي بيشتر گياهان هايريشه سيستم

ميدهد.  نشان افزايش برابر 3تا  2 ريشه طول واحد در آبی هدايت همچنين ميكوريزي ميباشد. هايريشه طول يا

 تعرق، كاهش نسبت افزايش خاك، هيدروليكی هدايت بوسيله افزايش را ميزبان گياه با آب ارتباط ميكوريزا قارچ

در از طرفی  (.2001)ايلوان،  بخشدمی بهبود گياهی هايتعادل هورمون در تغيير يبوسيله ايروزنه مقاومت

شود ولی ميكوريزها با تشكيل كلونی در اطراف اختالل میشرايط محدوديت آبی، انتقال مواد غذايی در گياه دچار 

ريشه و افزايش سطح جذب آب و مواد غذايی، توليد در گياهان زراعی را بواسطه جذب بهتر مواد غذايی تحت 

(. گياهان تلقيح شده با ميكوريز نسبت به گياهان بدون 2004بخشند )الكراكی و همكاران، شرايط تنش بهبود می
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( و از كارايی مصرف 2004گردند )الكراكی و همكاران، بعد از تنش خشكی سريعتر به حالت اوليه بر میميكوريز، 

(، 2003آب باالتري نيز برخوردارند، زيرا ميكوريز با توليد هيف ضمن افزايش فتوسنتز )جفريس و همكاران، 

دهد ي گياه افزايش میهاي خشكی و شوري شده و سطح جذب رطوبت را براموجب بهبود مقاومت به تنش

 به مقاومت بر آربوسكوالر ميكوريز قارچ اثر بررسی در (2011) همكاران و كيائو (.2009)ميرزاخانی و همكاران، 

 ايمالحظه طور قابل به ميكوريزي همزيستی كه دريافتند خاك، رطوبت كمبود شرايط در نخود خشكی گياه

 در گرديد، ايروزنه و هدايت فتوسنتز شدت ها، برگ كلروفيل توايمح ارتفاع گياه، اي، ريشه سيستم توسعه باعث

بود. نتايج يك  تركم ميكوريزي در گياهان خشكی تنش روز 30 از پس محلول و قندهاي پرولين ميزان كه حالی

 يآبيار شرايط در گياه نخود بر ميكوريز قارچ و اسيدهيوميك در خصوص اثر مزوريزوبيوم، مزرعه شرايط در بررسی

 داري برمعنی اثر ميكوريز قارچ و بود دارمعنی بر كلروفيل فقط مزوريزوبيوم كه بود آن بيانگر آب مختلف مقادير با

 نخود رقم دو بر هاي ميكوريزقارچ اثر بررسی ( با2012همكاران ) و نداشت. سهرابی شده گيرياندازه هايشاخص

 را پراكسيداز و اكسيداز فنل هاي پلیآنزيم فعاليت ميكوريز ايهقارچ تلقيح كه آبياري دريافتند مختلف سطوح در

 به را ها برگ كلروفيل محتواي كافی كم و آبياري سطح دو هر در قارچ عالوه به داد، را كاهش كاتاالز ولی افزايش

 داد.  دار افزايشمعنی طور

 باشد. تنظيممی خشكی از حاصل شديد اسمزي شرايط در برابر آن توانايی مستلزم تنش شرايط در گياه بقاء 

شود )ثمن و می گرفته نظر در گياهان در خشكی به تنش تحمل مكانيسم از مهم جزئی عنوان به اسمزي

 يل اسمزيپتانس تنظيم براي متفاوت، محيطی شرايط در (. گياهان1389؛ چاوشی و همكاران، 1390همكاران، 

 اسيدهاي شامل عموماً مواد اين دهند.می تجمع و توليد را زگارو سا كم مولكولی وزن با محلول مواد سلول، درون

 كه اسموليت است عنو ترينگسترده پرولين هاآن بين كه در باشدمی آلی اسيدهاي و محلول قندهاي آمينه،

 قندها هميت تجمعا و نقش دارد. دخالت گياهان از در بسياري خشكی به سازگاري در آن تجمع رسدمی نظربه

 و آب سلول دادن دست از كاهش و اسمزي فشار تنظيم مواد موجب اين تجمع كه باشدمی دليل اين هب نيز

  (.1389شود )چاوشی و همكاران، می آماس نگهداري
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 كردن پر براي زمال فتوسنتزي مواد كمبود گياه، رشد كاهش ها،روزنه شدن بسته علت به فتوسنتز ميزان كاهش   

 اثير بر عواملبا ت خشكی تنش. برگياهان است خشكی رااث ترين مهم از هادانه شدن رپ دوره طول كاهش و دانه

گذارد. به اين صورت كه می ها نيز تأثيرروزنه گازي تبادالت و ميزان فتوسنتز ،نور شدت بر ايو غير روزنه ايروزنه

 در مترياكسيدكربن ك و دي يافته كاهش گازي تبادالت ها، شدن روزنه به دليل بسته آب كمبود شرايط در

ی از راه يك. )2004ردي و همكاران است ) كاهش شدت فتوسنتز ي آنكه نتيجه گيردمی قرار گياهان دسترس

نول و ول، بوتاروپانپكارهاي افزايش غلظت دي اكسيدكربن در گياهان استفاده از تركيباتی مانند متانول، اتانول، 

 در(. 2002باشد )رمابرگ و همكاران، گليسين، گلوتامات و آسپارتات میهمچنين استفاده از اسيدهاي آمينه 

 موجب راعیز گياهان هاي هوايیقسمت روي متانول هاي محلول كاربرد كه شد گزارش ميالدي 1990 دهه اوايل

شود می بادام روي ها برآن آبی نياز كاهش و خشكی تنش اثر كاهش در رسيدگی، تسريع عملكرد،  افزايش

 (.   1995يك و همكاران )نم

اي در طبيعت دهند كه فراوانی گستردهها مهمترين گروه تركيبات را در شيمی آلی تشكيل میبه طور كلی، الكل  

(. اين مواد در جلوگيري 2001دارند و نيز در صنعت و آزمايشگاه به راحتی قابل توليد هستند )هاكان و همكاران، 

كنند )راميرز و به گياهان زراعی در انجام تنفس نوري نقش مهم بازي می هاي القا شدهاز كاهش اثر تنش

باشد، زيرا اين ماده اي كاماًل شناخته شده براي گياهان می(. در بين اين تركيبات متانول ماده2006همكاران، 

ي از طريق روزنه شود و اين تركيب آلی فرارترين فراورده هاي گياهی بوده كه در گياهان توليد میيكی از ساده

هاي گياهان، متانول را متابوليزه توان گفت كه بافتيابد و میبرگ خارج شده و به محيط اطراف گياهان انتشار می

(. انتشار متانول در مراحل 2006باشد )لی و همكاران، كنند. متانول به راحتی براي گياهان قابل جذب میمی

(. الزم به 2007باشد )هوو و همكاران، هاي بالغ بيشتر مینسبت به برگ هاي در حال رشدي رشد و در برگاوليه

ها، از طريق تحريك فعاليت ذكر است كه متانول توليد شده در داخل گياهان عالوه بر اثر مستقيم بر رشد آن

داري از متانول ها با مصرف مقهاي متيلوتروف نيز بر رشد گياهان اثرات قابل توجهی دارد، زيرا اين باكتريباكتري
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هايی نظير اكسين و سايتوكينين پرداخته و موجب افزايش رشد و نمو در ها، به توليد هورمونتوليد شده در برگ

 (. 2015شوند )درخف و همكاران، گياهان می

، b، كلروفيل aپاشی متانول موجب افزايش كلروفيل ( گزارش كردند كه محلول1393اميري و همكاران )

م كاربرد درصدي( نسبت به شاهد )عد 41/54و  42/69، 46/54، 37/2و كلروفيل كل )به ترتيب: كارتنوئيد 

رش كرد. درصدحجمی متانول گزا 30( بيشترين ميزان پرولين را در تيمار مصرفی1393متانول( شد. چزكی )

د ون با كاربرتوت ( بيان كردند كه بيشترين ميزان كربوهيدرات محلول در برگ1389سبك رو فومنی و همكاران )

درصد  20( نشان دادند كه كاربرد 1391دست آمد. طريقی و همكاران )به درصد حجمی 50-40متانول در سطح 

ن شد. هاي محلول در برگ و كاهش آنزيم پراكسيداز در زعفراحجمی متانول موجب افزايش ميزان كربوهيدرات

جمی در گياه گل گاو درصد ح 45و  30انول با غلظت پاشی مت( نشان دادند كه محلول2014اكبري و همكاران )

يداز شد. هاي آنتی اكسيدانت سوپراكسيد ديسموتاز، پراكسيداز و پلی فنل اكسزبان موجب كاهش فعاليت آنزيم

حت سبی آب برگ گياه سويا تمحتواي ن ،پاشی متانول( نشان دادند كه بعد از محلول1391پاك نژاد و همكاران )

 انول قرار گرفت. تأثير غلظت مت

غير قابل تغيير  دارد و از اين پديده طبيعی و كشور وجود در آبی منابع لحاظ از كه محدوديتی به توجه با   

د. در اين راستا شو سطح متمركز واحد در عملكرد افزايش بر هافعاليت گريزي نيست، از اين رو بهتر است بيشتر

 تنش ذيرناپ صدمات جبران ديگر طرف از و پروتئين كننده مينتأ منبع يك عنوان به نخود به دليل اهميت

رات ناشی از موجب كاهش يا تعديل اث كه استفاده از روشهايی ،در كاهش عملكرد اين گياه فصل انتهاي خشكی

يستی و متانول بر بررسی تاثير كودهاي ز مطالعه اين از هدف بنابراين رسد.محدوديت آبی شود ضروري به نظر می

 د.قطع آبياري در مراحل زايشی خواهد بودر شرايط  و برخی صفات مورفوفيزيولوزيكی نخودرد عملك
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 های گیاهیویژگی

ي پروانووه آسوواها ، زيوور تيوورهLeguminosaeي بقوووالت از خووانواده Cicer arietinumنخووود زراعووی بووا نووام علمووی 

Paplionacea و جنسCicer    2باn=16 داراي رشد محودود ساله و بسته به واريته، يكاست. نخود گياهی است علفی

 بور 2COم ميكورو گور 400تا  150 يدر محدودهآن سه كربنه است و سرعت فتوسنتز نخود يك گياه و يا نامحدود است. 

دار يوا بودون هاي غودهجز جام گل پوشيده از كركمتر مربع در ساعت، گزارش شده است. تمام سطح خارجی گياه بهسانتی

ك را هاي موجود برروي سطح گياه از نظر شكل و ابعاد با يكديگر متفاوت هستند. در اين رابطه سه نوع كورست. كركغده ا

 توان بررسی كرد:می

 كوتاه.هاي پايهكرك (1)

 دار هستند(.)هر دو نوع غده هاي چندسلولیها با پايهكرك (2)

 هاي يك سلولی بدون غده.كرك (3)

 
 (.Cicer arietinum Lماي كلی از نخود )ش -1-2شكل 

 ریشه 

سرعت هاي اوليه طويل، قوي و بههاي فرعی متعدد است. ريشهنخود عمودي، قوي و پرپشت و داراي ريشه يريشه    

(. اليه 2-2اپيدرم در سطح گياه جوان بسيار نازك است )شكل  يشوند، اليه اگزودرمی وجود ندارد و اليهمنشعب می

هاي اليه سلول به اندازه 10)در حدود  نازكی است. بين اليه اپيدرم، اليه پارانشيمی ضخيمی يهآندودرمی نيز داراي ديوار
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ساده سلولی  ييك اليه يوسيلهپروكامبيوم به )پريدرم(، پوست زير ينشاسته وجود دارد. در ناحيه يمتفاوت( بدون ذخيره

صورت چهار رشته استروم پارانشيمی از پروكامبيوم جدا و به وسيله يك اليه سلولشود. استوانه مركزي ريشه، بهتشكيل می

چوبی از يكديگر جدا  يسلولی توسط چهار اشعه ياست. اين چهار تودهشود كه توسط آوند آبكشی احاطه شده ديده می

بنابراين است، مركزي اشغال شده  ييك حفره يوسيلهمركزي ريشه، به ي(. قسمت ميانی استوانهhadromeشوند )می

تواند در سطح شاالزي دانه يعنی مقابل ميكروپيل يا چه میاوليه گياهچه داراي چهار قسمت يا ناحيه است. ريشه يريشه

هاي جانبی متر متغير و داراي چهار رديف ريشهسانتی 30تا  15ي اصلی از در طرف ديگر آن رشد كند. عمق نفوذ ريشه

هاي ديررس و اي در واريتهشود. سيستم ريشهمتري محدود میسانتی 30عمق  اي مفيد تاريشه يباشد. منطقهمی

سطحی خاك خشك است، توسعة  يهاي زودرس و ايستاده پر پشت هستند. موقعی كه ناحيهبه مراتب از واريته 1خوابيده

متر ادامه سانتی 120تا  تر خاكهاي عميقخود را به اليه يها توسعهريشه در آن ناحيه كم است. با وجود اين، ريشه

تا  45ها تا عمق درصد ريشه 50ي رويشی بيش از ريشه تا موقع برداشت ادامه دارد و در انتهاي مرحله يدهند. توسعهمی

هايی كه بعداً تشكيل شوند. گرهي اصلی تشكيل میها بر روي ريشهكنند. عموماً گرهمتري خاك نفوذ میسانتی 60

گرم و  3تا  1گيرند. تحت شرايط مشخص، وزن يك گره تنها ممكن است از هاي جانبی قرار میشوند، روي ريشهمی

گيرند. تثبيت نيتروژن ها شكل میروز پس از كاشت، گره 12الی  10متر متغير باشد. معموالً سانتی 5تا  2ي آن از اندازه

كيلوگرم نيتروژن در هكتار تثبيت  270تا  41نه شود. برخی معتقدند نخود سالياروز پس از كاشت شروع می 20الی  15

-چه گياهی است يكشود، اگراي براي گياه محسوب میهاي ذخيرهعنوان اندامهاي قوي و عميق اين گياه بهكند. ريشهمی

رم تا بالغ بافت محيطی خود را از اپيد يكند. يك ريشهساله، اما از اين ذخيره براي رشد خود در فصل خشك استفاده می

پروكامبيوم  يوسيلهشود )هر دو بهاي و پوست ثانويه جانشين آن مینازك چوب پنبه يو اليهدهد آندودرم از دست می

 شوند(. توليد می

                                                 
Prostrate -1  



 104 

  
 (.Cicer arietinum Lگياهچه و گياه تخود  ) يز ريشهاشماي كلی  -2-2شكل 

  

ه كه هاي آوندهاي چوبی منشأ گرفتز اشعهاآوندي اوليه  ي. چهار اشعهآوردوجود میفعاليت كامبيوم تغييرات اساسی را به

ثانويه  اند و از چوبهاي آوندهاي اوليهتر از اشعهتر و باريكهاي ثانويه آوندي كوتاهقابل مشاهده هستند، همچنين اشعه

صلی و فاكتور اي است. اكنون اين عضاي، داراي اهميت بيشتراستوانه مركزي در اين مرحله از رشد گياهچه گيرند.منشأ می

آوندهاي  هاي ريشه، حتی در ميانمؤثري در ضخامت ريشه و محتويات استروئيدي مراكز ثانويه است كه در سراسر بخش

امل عسكلرانشيم است. وجود مقدار زيادي ااين اندام احاطه شده  يوسيلهثانويه وجود دارند و گاهی اوقات آوندها نيز به

ت، ن تغيير اساي، بخش مركزي استوانه مركزي ريشه تقريباً بدوگياهچه يهاي قوي است. در مقايسه با مرحلهشهتوليد ري

ها . ريشهي آبكشی استآوندها يوسيلهوجود چهار اشعه آوند چوبی و حفره مركزي )مغز( تنها تفاوت موجود در جذب به

ی و و انشعابات پهن جانب Crotalorioidها يا انشعاباتی از نوع خهآورند كه داراي شاوجود میهاي ريزوبيومی را بهگره

 فن مانند و بادبزنی است.گاهی مواقع به شكل يك لوب 
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 (.Cicer arietinum L)  نخود يماي كلی از قسمت عرضی و طولی ريشهش -3-2شكل 

 

 ساقه 

دار و در انتهواي ها معمووالً كورككند. ساقهغيير میمتر تسانتی 20-60ها متفاوت است و از ارتفاع ساقه در واريته

خوورده زيرپوسوت كوه هاي پيچرشوته يوسويلهه بهو بيش داراي شيار هستند كوگياه خميده يا راست، قوي و كم 

 ود ندارد. ها در گياهچه وجشوند. اين قسمتهاي كالنشيمی با ديواره سلولی ضخيم هستند توليد میداراي سلول

بواز و محوور  يشووند، بوا زاويوهترين خصوصيات گياه در تعيين هويت آن محسوب میي اوليه كه از مهمهاشاخه  

هاي بومی ايران، آورند. ژنوتيپبسته و محور عمودي تيپ ايستاده را به وجود می يعمودي، تيپ خوابيده و با زاويه

هاي روسی از نوع راست يوا ايسوتاده هسوتند. تيپنو ژمعموالً بسيار خوابيده بر زمين بوده، در صورتی كه برخی از 

ترين انوواع، انود. بوا ايون حوال مرسووماخيراً انواع زراعی را كه مناسب برداشت ماشينی باشد اصالح و انتخاب كرده

هاي اُريوب ايجواد و بيش ايستاده دارند، ولی در قسمت انتهاي گياه شواخههايی كم هاي بومی هستند كه ساقهتيپ

دهند، در نتيجه يك پوشوش افقوی تيپيوك از گياهوان هاي انتهاي يك كانوپی گسترده را تشكيل میشاخه كرده و

سوزايی هاي نخوود اهميوت بهها در تموايز نژادهوا و زيرگونوهآورند. ارتفاع و نوع گسترش شاخهوجود مینخود را به

هاي فرعوی راي تعيين عادت يك گياه تعداد شاخهعدد متغير است. با اينكه ب 8تا  1هاي اوليه از دارند. تعداد شاخه

هاي اوليوه بوه ستند، زيرا در يك الين خالص، تعداد شواخهيبسيار مهم هستند ولی براي توصيف يك رقم مناسب ن

تواند بسويار متغيور باشود. ايون تنووع درون گيرند میعلت اينكه به مقدار زيادي تحت تأثير عمليات زراعی قرار می
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شوود. آنچوه بايسوتی موورد ها يا مناطق مختلوف میموجب اختالف اساسی براي اين صفت، بين سال الينی عموماً

طور نووتيپی كوه بوهژهاي فرعی است، بنابراين توجه قرار گيرد، گرايش يك گياه براي توليد تعداد زياد يا كم شاخه

ساقه در سوال تنوزل  5/1ل بعد به كند، مسلماً در ساشاخه در گياه در سال مشخصی توليد می 5/4متوسط تعداد 

متغيور  7توا  5شود كوه تعوداد آن بوين ترين گره اوليه يك ساقه ثانويه ديده میطور كلی در پاييننخواهد كرد. به

عودد نيوز گوزارش  20رسود و حوداكثر آن توا عودد می 16الوی  15است و در مواردي كه اين تعداد زياد باشد به 

هاي ثانويوه از عودد اسوت. سواقه 12الوی  2هاي ثانويه هستند؛ بينكه داراي شاخه هاي اوليهاست. تعداد گرهشده

تورين فواكتور هاي ثانويوه مهمز اهميوت هسوتند. در حقيقوت تعوداد شواخهيبرگی گيواه حوا لحاظ پر برگی يا كم

بيشوتر  ها و در نتيجه مجموع سطح فتوسونتز كننوده در گيواه هسوتند و همچنوينكننده در تعداد كل برگتعيين

ثالثيه صحبت هاي ثالثيه هميشه وجود ندارند وقتی از شاخهشوند. شاخهها تشكيل میهاي گياه روي اين شاخهگل

هاي ثالثيوه بحثوی بوه ميوان آيود از شود بهتر است به جاي اينكه از توانايی يا عدم توانايی گياه در توليد شاخهمی

 ها صحبت شود.تمايل گياه به توليد اين شاخه

 يهاي آن از كرك پوشويده و مايوهي اندامهاي چهار گوش و راست است و كليهنخود گرد و داراي شاخه يساقه   

و  1شود كه اسيد ماليك و اسيد اگزاليك زيوادي دارد. نخوود داراي دو تيوپ ايسوتادهها تراوش میچسبناكی از آن

هواي نخوود كنود. بيشوتر تيپمحيطوی فورق میدهی آن بسته بوه واريتوه و شورايط است كه شاخه 2گستردهنيمه

شوند. تعدادي از نخودهوا كنند كه تقريباً از سطح خاك ظاهر میهاي فرعی زيادي را توليد میگسترده و شاخهنيمه

اي اسوت دهی بسته به تيپ در بيشتر موارد بوه گونوههاي فرعی كمی دارند. الگوي شاخهكه ايستاده هستند، شاخه

هواي فرعوی يابند، در امتداد اندام هوايی اصلی به نوبوت شواخهاوليه از سطح خاك توسعه می يكه وقتی دو شاخه

دهی ممكون اسوت از هاي اصلی و اوليه مشكل است. شاخهكنند. پس از مدتی تشخيص بين شاخهاضافی ايجاد می

هاي اوليه و ثانويوه كوه شاخه تر هستند.دهند پر محصولپايه يا وسط ساقه شروع شود، ارقامی كه از پايه شاخه می

شوند، زاويه باز با محور عمودي در تيپ خوابيوده و ترين خصوصيات گياه در تعيين هويت آن محسوب میجزو مهم

                                                 
1 . Erect 
2 . Semierect  



 107 

هاي اوليه از سطح خاك شوروع بوه انشوعاب دهند. شاخهبسته با محور عمودي در تيپ ايستاده تشكيل می يزاويه

شوند. در نخوود معمووالً از هور گوره يوك گول ترين گره توليد میت و از پايينكنند همانند ساقه اصلی قوي اسمی

هاي نووع سووم از هاي اوليه وثانويه قرار دارند. شواخهها غالبا بر روي شاخهشود. نيامتوليد شده و تبديل به نيام می

در تعيوين عملكورد اهميتوی  آيند كه نسبتاً پر برگ اسوت ووجود میهاي ثانويه بههاي موجود بر روي شاخهجوانه

 توان تعريف كرد:                   ندارند. سه نوع ساقه را می

هاي جوانبی گياهچوه هاي اوليه اندام هوايی و شاخهشود و از جوانههاي اوليه:  از سطح خاك شروع میشاخه (1)

هاي اوليه ضوخيم، قووي و شاخهشوند. ها توليد میترين گرههاي قوي توسط پايينساقه گيرند و همچنينمنشأ می

 ها بستگی دارد.طور كلی استقامت گياه به ميزان قابل توجهی به وجود اين شاخهچوبی هستند و به

شووند و نسوبت بوه اند توليود میاوليه قرار گرفته يهايی كه بر روي شاخهجوانه يوسيلههاي ثانويه: بهشاخه (2)

 تر هستند. هاي اوليه ضعيفشاخه

شوند و نسوبتاً برگوی شوكل و از هاي ثانويه توليد میهاي واقع بر روي شاخهثالثيه: مسلماً از جوانه هايشاخه (3)

هاي فرعوی نقطه نظر عملكرد خيلی مهم نيستند. گاهی مواقع و حداكثر به علت بارندگی در طول فصل رشد شاخه

هوا در طوول بوودن آن اهميوتبی ونوامنظم دليل ظهور ها بهنوع شاخه توان مشاهده كرد ولی اينچهارم را نيز می

 ستند.يزندگی گياه قابل توجه ن يدوره

  

 (.Cicer arietinum L)  هاي فرعی در نخودساقه و شاخه شماي كلی از -4-2شكل 
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 برگ 

محوور  (. هور بورگ داراي5-2گيرند )شكل ها قرار میب است و به طور متناوب بر روي شاخهها در نخود مركبرگ

ها معموالً به طور متقابل بر روي محوور بورگ برگچه است. برگچه 15تا  10متر و شامل سانتی 3 -7از به طول در

ها ي آنمرغی شكل و حاشيهها بيضی يا تخمشود. برگچهي منفرد ختم میقرار گرفته و انتهاي برگ به يك برگچه

ها فورد يوا زوج اسوت. طوول و عور  هعداد برگچوها پوشيده از كرك هستند. تمضرس است كه همانند ساير اندام

متر است. مورفولوژي دو جزء اصلی برگ يعنی محور برگ و برگچه نسبت به شورايط محيطوی ميلی 4- 6ها برگچه

 كند.بسيار حساس بوده و  تحت تاثير عوامل محيطی تغيير می

يار اسوت. در كلكسويون نخوود، متر و در سوطح فوقوانی خوود داراي شوسانتی 3 -7متوسط طول محور برگ بين 

، تقريباً نرمال و از سالی به سال ديگر داراي تغييراتی بوه ميوزان يوك 1پراكنش طول محور برگ معموالً يك وجهی

 متر يا حتی بيشتر است.سانتی

هاي كووچكی بوه دمبرگ يوسيلهها بهبرگچه است كه اين برگچه 15الی  10طور متوسط محور برگ داراي به     

ها بر حول محور برگ بوه تغييورات محيطوی ماننود مكوانيزم شوند. چرخش دو رديف برگچهور اصلی متصل میمح

شوود و ها در هر برگ به دو يا سه نوع ديده میسازگاري در برابر شرايط خشكی بستگی دارد. پراكنش تعداد برگچه

ها )تعوداد برگچوه در هور توراكم برگچوه تالف دارد. در كلكسيون نخود،هاي مختلف به ميزان كمی اخدر بين سال

 دهد. متر برگ( توزيع نرمال را نشان میسانتی

 
 

 (.Cicer arietinum L)  ماي كلی از برگ در نخودش -5-2شكل 

                                                 
1 . Unimodal 
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وضعيت انتهايی واقعی وجود ندارد. به عبوارتی رگبورگ  طوري كه در برگچه انتهايی،برگ از نوع پري كاذب بوده به

 صورت اُريب يامحور برگ است. ولی در منطقه قبل از انتهاي برگ گبرگ مركزي برگچه به يادامهمركزي برگچه، 

است كه دو جوانه برگچوه انتهوايی وجوود  گيرد. اين موضوع نشانگر ايندار نسبت به محور اصلی برگ قرار میزاويه

اسوت، كل پيودا كردهشوا كرك مانند تغيير اي نوك تيز و يصورت صفحهها از بين رفته و يا بهداشته كه يكی از آن

 است.طوري كه بعضی اوقات به طور كامل بزرگ شده به

اند. ولوی هاي همراه كرك و روزنه وجود ندارد، ولی در هر دو سطح پشوت و روي برگچوه توزيوع شودهدر سلول    

 نی اسوت كوهم اسفنجی و نردباساختمان برگچه در هر دو سطح مشابه نيستند، مزوفيل برگچه داراي بافت پارانشي

ها توزيع مشخصی دارند. اپيدرم تحتانی )پشتی( ناصاف است، در صوورتی كوه اپيودرم فوقوانی )شوكمی( هر دو آن

هوا تر است. بافت كالنشويمی در آن وجوود نودارد و رگبرگتقريباً صاف است. سطح شكمی از سطح پشتی آن تيره

 اند. رو رفتهطور كامل در بافت كلرانشيم متراكمی فبه

هاي آن محتوي اگزاالت كلسيم بوده و اطراف رگبورگ اصولی ها از پارانشيمی پوشيده است كه سلولسطح برگ   

آبكشوی،  هاي فرعی برگ را احاطه نموده است. رگبرگ ميانی شامل اليه بافوت هوادي و)رگبرگ ميانی( و رگبرگ

توانود در طوول باشد. برگچه در شرايط خاصی میها میگچهبافت كامبيوم آوندي و همچنين تنها بافت مكانيكی، بر

طوري كوه دار هسوتند بوهطور مشخصوی دندانوهها بهرگبرگ ميانی به طرف باال تاخورده يا اينكه دوال شود. برگچه

حدود 
3
2
 -17ها برگچوهپهنك برگچه داراي دندانه است و تنها قسمت انتهايی آن صاف است. اندازه متوسط طول  

هايی با ابعاد بزرگتور نيوز در گيواه وجوود مكن است برگچهمتر است. ولی مميلی 5 -14ها متر و عر  آنميلی  8

مرغی تا بيضی شوكل قابول ها از تخموجهی است. شكل برگچهباشد. توزيع ابعاد برگچه نامنظم و حداقل يكداشته 

سوت. ز نوك تيز يوا گورد اثی تيز يا گرد باشد و قسمت فوقانی آن نيتواند مثلتغيير است. قسمت تحتانی برگچه می

توا  5/0 ميوانگين ايون صوفت از يشاخص شكل برگچه )ماكزيمم عر  به طول( صفتی نسبتاً با ثبات است. اندازه

هاي مختلوف متغير است كه نشان دهنده توزيع تك فرمی در كلكسيون، بدون تغيير قابول تووجهی در سوال 85/0

  است.
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 2-4متور طوول و ميلی 3 -5ها معمووالً مفيود اسوت. گوشوواره Cicerبنودي جونس ها در طبقهشكل گوشواره  

ها بيضوی شوكل توا مثلثوی و متور طوول دارنود. گوشووارهميلی 24ها بالغ بر متر عر  دارند، ولی در گياهچهميلی

ها دهند، ولوی بوا سواقهيوستگی نشان میشدت پها بهها با گوشواره. آن(2-3دندانه( هستند )شكل  2 -6مضرس )

شود. حاشيه طويل آن مضرس و حاشيه ديگور جاي ديده نمیها نوشاين پيوستگی وجود ندارد و هرگز بر روي آن

ها با ساقة گياه در ارتباط ولوی بوا جاي، اين گوشوارهدار )حتی خاردار(، بدون نوشها دندانهآن صاف است. گوشواره

دار و اي دندانوههوا نيموه بيضووي، طويول بوا حاشويهيكی از آن C.arietinum يتند. در گونهها مرتبط نيسبرگ

 ديگري كوتاه و بدون دندانه است. 

 گل 

ها به طور  منفرد بر روي محورهاي جانبی ها است. گلهاي تيپيك زير رده پروانه آساهاي نخود يكی از نمونهگل   

 4اي سويخك ماننود كوه طوول آن بويش از متر است به زائدهميلی 13 -17لی كه دمگ يوسيلهاند و بهقرار گرفته

دهی بوه شوكل خوط هوا، در زموان گولاي و پايوك گلهاي اصلی، پايك خوشهشود. دمگلمتر است ختم میميلی

 30-4هوا آيد.  گلصورت خميده در میها بر روي ارقام خوشه گل بهطوري كه نخستين اثر آنمستقيم هستند، به

 است.   1سامتر طول دارند كه از ويژگی گياهان تيره پروآنهميلی

    

 (.Cicer arietinum L)  ماي كلی از گل در نخودش -6-2شكل 

 

عميوق كوه ممكون اسوت  يدندانوه 5گل در قاعده تقريباً منظم و در قسمت پشتی محدب اسوت. داراي  يكاسه  

گول غالبواً داراي  يهوا و كاسوهتر هسوتند. دمگلگول طويول يز لولوه، كاسوهمساوي يا نامساوي باشند و معموالً ا

                                                 
1 . Papilionaceous  
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باشود. تنهوا يوك گونوه داراي هاي بنفش، آبی يا صوورتی میهاي زيادي هستند. جام گل سفيد همراه با رگهكرك

ته شوده هاي سفيد يا متمايل به سفيد عمدتاً در گونوه زراعوی شوناخهايی با گلهاي زرد رنگ است. موتاسيونگل

هاي سوفيد، آبوی، ارغووانی و هاي نخود به صورت منفرد بر روي دمگل نسبتاً بلندي قرار دارند  و به رنگاست. گل

كاسبرگ به هم پيوسته تشكيل شوده  5گلی بلند و باريكی است كه از  يشوند. هر گل داراي كاسهبنفش ديده می

 8 -11مرغی است، طوول آن بوه  به شكل تخم 1است. درفشاست. جام گل داراي اجزايی به نام بال، ناو و درفش 

هواي بودون غوده در سوطح رسد، بدون كرك و به نودرت هموراه بوا كركمتر میميلی 7-10متر و عر  آن ميلی

و عر  آن حدود  6 -9، طول آن به 2استاي كوتاه به نام ناخنكمرغی، شامل پايهها نيز تخمباشد. بالخارجی می

اي در قسمت بواالي دمگول و همچنوين داراي يوك دار همراه با زائدهرسد. در قسمت قاعده، گوشكیمتر مميلی 4

ميلوی  6-8است. ناو، لووزي شوكل داراي وسيله درفش پوشيده شدهباشد كه بهپاكت مانندي در قسمت فوقانی می

هم برآمودگی بوه 3الوی 2رسود، در طورف شوكمی خوود داراي متر میميلی 2 -3متر طول و پايه گل آن به طول 

 كند.طور جدا از ناو رشد میها نيز بهباشند. بالچسبيده می

ها به هوم متصول شوده و يكوی تاي آن 9پرچم،  10پرچم و يك تخمدان وجود دارد كه از  10در داخل جام گل  

يا است. قسمت به گويند. ستون پرچمی گاهی مواقع پامی 3ها را ديادلفوسآزاد است. اين وضعيت ساختمانی پرچم

طرف بواال خوم و در ميلی متر اسوت كوه بوه 2-3ميلی متر طول دارد و قسمت آزاد آن  4-5ها هم چسبيده پرچم

انود نسوبت بوه هايی كه به سمت گلبرگ قورار گرفتهانتها حجيم شده است. انتهاي غالف زايشی اُريب است. پرچم

ها تقريبواً گورد و در قاعوده وصول پرچم( بسواك1928 -29) تر هستند. مطابق اظهارات پوپاوها طويلديگر پرچم

هم هاي كه در قاعده بوههم متصل شده و بيضی شكل هستند و نسبت به بساكها از پشت بهبساك ياند. بقيهشده

 شود.ها يكی میآن يتر هستند. با گذشت زمان اندازهدهی بزرگاند، در زمان گلمتصل شده

 5ها گل( است كه طول هر يك از آن 2شال يك يا ندرتاً  C.arietium يگل )گونه 1-5 گل آذين جانبی داراي 

ها، گلچوه يتر هستند. در پشت منطقهاند كوتاهها را احاطه كردههايی كه آنمتر بوده و نسبت به برگميلی 50الی 

                                                 
1 . Vexillum 
2 . Nail 
3 . Diadelphus 
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رشته مانند، بدون كرك )به جوز  هاي خاردار تغيير شكل يابند. خامهتوانند به شكل ساختمانهاي خوشه میدمگل

شوود، طول خامه و گاهی كمی بويش ازآن ديوده می يدر قاعده( و به سمت باال برگشته است. طول كالله به اندازه

 دار است.تخمدان چسبيده به قاعده گل )بدون پايه(، متورّم و كرك

قبل از بازشدن گل در باالي كالله قورار جمعی و طور دسته ي غشاي بساك بهارهها همزمان با بازشدن جدپرچم   

بساك قبل از بازشودن غنچوه از هوم  يادهند. با توجه به اينكه جدار غشرا كاهش می گيرند و امكان دگرگشنیمی

شود، نر عقيم كردن مكانيكی آن مشكل است. البتوه برخوی مواقوع سوه گرده بر روي كالله پخش می يجدا و دانه

كنود. متر تغييور میسوانتی 4توا  2هوا بوين ها زانويی بووده و طوول آناست. دمگلده نيام در هر دمگل گزارش ش

مانود. تخمودان در نخوود يوك اي و سبز رنگ است و تا انتهاي فصل رشد بور روي نيوام بواقی میي گل، لولهكاسه

مودان بيضوی است. تخ 2/2و در تيپ كابلی  3/2اي است و متوسط تعداد تخمك در هر گل نخود تيپ دسی برچه

متر طوول دارد. داراي ميلی 2 -3اي برجسته(، هاي غدهدار بوده )كركهاي زيادي از سطح آن كركشكل و قسمت

، به جوز در ناحيوه قاعوده متر استميلی 3-4رسد. خامه به طول نيز می 4ها به تخمك و به ندرت تعداد آن 1 -3

اين مورد متفاوت بوده و خامه راست و به سمت باال  Vicieaeهاي آن فاقد كرك است، البته در قبيله بقيه قسمت

ل دهنوده گآن است. هر گره  يتر بوده يا هم اندازهز خامه پهناز نظر اندازه كمی ااست. كالله كروي، خميده شده 

د را بوه هاي اوليه يا ثانويه هستند كه سهم زيوادي از عملكورهاً روي شاخهمعموالً داراي يك غالف است و اين گره

 دهند. خود اختصاص می

 نیام و بذر

صوورت خوار طوري كوه گواهی اوقوات تقريبواً بهشود، بهغالف نخود متورم بوده و به يك نوك باريك منتهی می    

بوه  Cicerشناسوان ايون وضوعيت موجوب نزديوك شودن جونس عمووم گياه يشوود. بوه عقيوده)تيغ( ديده می

Ononis(Ononidieae) از جنس  و فاصله گرفتنViceae شود. ولی اين موضووع بوه طوور كامول صوحيح می

سوت بلكوه حالوت تيپيوك ين Ononisيا  Cicerهاي متورم، نظير جنس طوري كه حالت فوق در غالفنيست، به

  Cicerها در جونسرا دارند. وضعيت غالف يكی از بارزترين خصيصوه Vicia lunatusو همچنين  Lensجنس 
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فيبري ايون اليوه اسوت كوه  ياي در ناحيهاست. شايان توجه است كه اختالف واريته Cicer arietinumو گونه 

هايی با نوارهواي پهون شود. اپيدرم درونی داراي سلولها در برخی از ارقام میموجب باز شدن غالف و يا ريزش آن

است. اندازه غوالف يكوی از ها است. اين ناحيه بدون روزنه و داراي كوتيكول ظريف و آبدوست درشت و كلروپالست

گيرد، طول محاسوبه شوده از قسومت اتصوال بوه محدود صفاتی است كه كمتر تحت تأثير تغييرات محيط قرار می

 متر است. ميلی 15-30دمگل تا انتهاي نوك تيز آن، چيزي بين 

ادي بوه محويط قودار زيوعدد متغير است، ولی از آنجايی كه اين تعداد بوه م 150تا  30تعداد غالف در گياه از     

ار دار نيسوت. تعوداد غوالف در گيواه بوه مقودوابسته است، از اين رو ميانگين تعداد غالف در شرايط متفاوت معنی

ا يوبرابور  4 زيادي بستگی به سال، مكان، تاريخ كاشت و ساير فاكتورها دارد. بسته به اين عوامول ممكون اسوت توا

ها پوشويده هاي ريز همانند ساير اندامدر طرفين باريك و سطح آن از كركبيشتر تغيير نمايد. نيام در وسط پهن و 

-10متر طول دارد و شاملسانتی 3يش از طور خاصی متورم است و بوشيده از كرك و بهپها نوك تيز، است. غالف

ي آن دازهمرغوی شوكل بووده و انونيام لوزي و يا تخم .بذر است 3تا  1داراي  C. arientinumبذر است. البته  1

مانند و در پر شدن دانه و فتوسنتز كول گيواه شوركت تا مدت زيادي سبز می هامتفاوت است. نيام ژنوتيپبسته به 

كنود و از تغيير میباشند. تعداد نيام در هر بوته بسته به شرايط واريتهكند و در مناطق خشك داراي اهميت میمی

دانه هسوتند.  2تا  1متر بوده و حاوي سانتی 1ها و عر  آن 5/2تا  5/1ها عدد متغير است. طول نيام 150تا  30

ه تواند در ايون موورد مووثر باشود در صوورتی كوطول نيام با بزرگی دانه ارتباط مستقيمی ندارد، ولی عر  آن می

 يابد.ها بزرگ باشد معموالً تعداد گل در بوته و تشكيل نيام در بوته كاهش میي نياماندازه

  
 (.Cicer arietinum L)  ماي كلی از نيام در نخودش -7-2لشك
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خورده تيز و منقار مانند و به شدت چروكدر صورتی كه غالف تيپيك باشد، بذرهاي آن ممكن است بيشتر نوك   

توانود صواف يوا هاي بينابينی داشته باشوند. پوشوش بوذر میو شياردار باشند. بذرها ممكن است شبه كره يا شكل

ها توسط يك شويار هايی در سطح خود باشد به جز بذرهاي كروي يا تقريباً كروي كه هر دو لپه آني برآمدگیدارا

چه توليود )منقار( باالي ميكروپيل توسط انتهاي ريشوه شود. نوك تيزخورده، جدا میدر بسياري از بذرهاي چروك

كروي ف كوچوك، فرورفتوه، بيضووي يوا نيموهنگ پوشش آن متفاوت است. نواشود. گاهی اوقات رنگ منقار با رمی

 متمايل به سفيد يا خاكستري با يك حاشيه رنگی يا زرد است.

دانوه در گيواه  240الوی  20تعداد دانه در گياه ارتباط نزديكی با تعداد غالف در گيواه دارد. مقودار متوسوط آن    

جوه د. اين موضووع بايسوتی موورد تودوده باشتواند بيش از اين محاست، ولی در معدودي از گياهان تعداد دانه می

هوايی تر از تعداد غالف در گياه است، علت آن اسوت كوه در الينتعداد دانه در گياه وسيع يقرار گيرد كه محدوده

ها كم است مقدار بذر در هر غالف يك عدد است، زيرا به علوت سوقط جنوين، بوذر كمتوري كه تعداد غالف در آن

ه ها باال است داراي بيش از يك بذر در هر غالف هستند. بوگياهانی كه تعداد غالف در آنشود، برعكس تشكيل می

 علت اثر جبرانی توزيع تعداد دانه در گياه تقريباً دو وجهی است.

 
جم حغالف، پوشش بذر، جنين و  ياندازه ينمو نيام نخود كه نشان دهنده مراحل رشد و -8-2شكل 

 .استداخل نيام 
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Effect of irrigation withholding in reproductive stages and metanol 

and bio fertilizers application on yield and some 

morphophysiological traits of Chickpea (Cicer arietinum  L.) 
 

Author 
Raouf  Seyed Sharifi and  Reza  Seyed Sharifi 

Abstract 
 
 In order to study of grain filling components of chickpea (Cicer arietinum  L.) using segmented model 

under irrigation withholding condition, methanol application and seed inoculation with bio fertilizers, a 

factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications 

in 2017. The experimental factors were included: application of methanol (foliar application with water 

as control, application 20 and 30 volume percent), bio fertilizers at four levels (no application as control, 

rhizobium legominozarum application, both application mycorhyza and rhizobium legominozarum, 

application of mycorhyza+ rhizobium legominozarum +Psesomonas) and three irrigation levels (full 

irrigation as control, severe water limitation or irrigation withholding at flowering stage, moderate water 

limitation or irrigation withholding at podding). A two part linear model was used to quantifying the 

grain filling parameters. The results showed that the highest number and weight of noduls per plant (11.6 

and 113.21 mg per plant, respectively), chlorophyll index (50.28), grain filling rate (0.0117 g/day), grain 

filling period (39.57 days) and effective grain filling period (32.2 days) were obtained in full irrigation 

and high levels of methanol and application of mycorhyza+ rhizobium legominozarum +Psesomonas, 

which there was an increase of 2.37, 230, 148, 83.8, 26.43, 21.23 and 27.42 % in comparision with full 

irrigation and no application of methanol biofertilizers. Irrigation withholding at flowering stage 

increased proline content and antioxidant enzymes activity such as catalase, peroxidase and polyphenol 

oxidase, but decreased quantum yield. Methanol application decresed antioxidant enzymes activity but 

quantum yield and proline content increased. Also, bio fertilizers application increased quantum yield, 

proline content, antioxidant enzymes activity. Full irrigation with application of high rates of methanol, 

both application of mycorhyza with rhizobium legominozarum and Psesomonas increased grain yield 

111% compared to no application of methanol and bio fertilizers under irrigation withholding at 

flowering stage condition. Based on the results, it seems that can be recommended that be applied seed 

inoculation by bio fertilizers and foliar application of methanol in order to increasing of grain yield, rate 

and grain filling period under water limitation  

 

Key words: Mycorhyza, Psesomonas, Rhizobium legominozarum, Water limitation, Yield.  
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