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استان مناطق مرتفع و سرد در  (.Cicer arietinum L)زراعی حفاظتی و سنتی کشت نخود هاینظاممقایسه 

 کردستان

 3، حسین طاریمرادی2، شهریار سهرابی*1ابراهیم روحی

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، نویسنده مسئول و * 1

 کشاورزی، سنندج، ایران
 ، ایرانسنندجشهرستان کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی  3و2

 

 

 چکیده 

اردا سابق( به منظور ایک –روژه ایران پغالت محور ) زراعی هاینظامارتقای امنیت غذایی در  در راستای اجرای پروژه

 1396-97ای در سال زراعی یک بررسی مشاهده ،روژه در مقایسه با شرایط زارعینپیشنهادی پهای زراعی مقایسه بسته

زراعی شامل کشاورزی  نظامباد واقع در شهرستان سنندج اجرا شد. در این بررسی سه آوری حسین آایگاه نوپدر 

ورزی و کم خاک کشاورزی حفاظتی نظامهر دو برای کشت نخود اجرا شد. در  ورزی و شرایط زارعینخاککم ،حفاظتی

نظام کشت شدند. در اییزه و انتظاری پسعید )رقم داخلی( و آزکان)رقم وارداتی( به ترتیب در کشت سفید رقام نخود ا

یروز در اواخر فروردین ماه بر اساس عرف محل کشت شد. نتایج نشان داد که رقم سعید پرقم نخود  شرایط زارعین زراعی

کیلو گرم در هکتار بیشترین تولید را داشت. عملکرد این رقم  1054با تولید ورزیکخااییزه و در شرایط کم پدر کشت 

کشاورزی  نظام زراعیکیلو گرم در هکتار بود. عملکرد رقم آزکان در هر دو  687 با برابر کشاورزی حفاظتی نظامدر 

یروز در پرقم نخود عملکرد چنین نشان داد که کیلو گرم در هکتار بود. نتایج هم 688با  برابر ورزی کم خاکو  حفاظتی

 هاینظامدر  ارقام جدید در مقایسه باکاهش چشمگیری که  بودکیلوگرم در هکتار  318 برابر بانظام شرایط زارعین 

های کشت ،نخود –تناوب گندم  توان گفت که دربنابراین می از خود نشان داد. ورزیخاککشاورزی حفاظتی و کم 

ن افزایش درآمد کشاورزان آحفاظتی به افزایش تولید نخود و به دنبال  ورزیخاک هاینظاماییزه و انتظاری همراه با پ

  خواهد شد.نخودکار منجر 
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 بیان مسئله 

درصد  40هزار تن حبوبات در کشور تقریبا  700که از تولید حدود طوریبه ترین حبوبات در ایران استمهمیکی از نخود 

استان کردستان  ،هزار هکتار سطح زیر کشت نخود دیم در کشور 496از مجموع . (1396آن متعلق به نخود است)بی نام، 

قرار دارد با این تفاوت که برخالف دیگر  سومو لرستان در جایگاه  کرمانشاه هایهزار هکتار بعد از استان 96با مقدار 

متوسط عملکرد (. 1396ها بیشترین سطح زیر کشت نخود در این استان به نخود تیپ دسی اختصاص دارد)بی نام، استان

کیلو  393کیلو گرم در هکتار بود که استان کردستان با عملکرد  540برابر  1395-96کشوری نخود دیم در سال زراعی 

 به استان کاراندیمدر میان جامعه زراعت نخود . لذا ص دادترین عملکردها را به خود اختصاگرم در هکتار یکی از پایین

. زراعت سنتی نخود و عدم توسعه مکانیزاسیون، کشت شودتلقی نمی با درآمد پایدار مقرون به صرفهعنوان یک زراعت 

از جمله دالیل مهم پایین  هرزو علفهای ول، عدم استفاده از ارقام پرمحصهای باالی برداشتتراکم پایین، هزینه بهاره،

به تغییر  ،های تولید و افزایش عملکردهر نوع اقدام مثبت در جهت کاهش هزینهاست. در نتیجه بودن عملکرد این گیاه 

را برای جایگزینی این محصول در اراضی میشده و استقبال عمومنجر رفتار کشاورزان و توجه بیشتر به این محصول 

شخم از  هایروشتغییر  ،با این نگاه کند.فراهم میدهد اضی دیم کشور و استان را تشکیل میآیش که سطح وسیعی از ار

سنتی به حفاظتی، تغییر تاریخ کاشت، استفاده از ارقام جدید و بهینه کردن تراکم گیاهی برای استفاده حداکثری از 

      است.منابع تولید از جمله خاک، نور، رطوبت، مواد غذایی و غیره از جمله این اقدامات مهم 

و  شودوری و استفاده بیشتر از آب سبز میکه سبب افزایش بهرهکشت انتظاری و پاییزه به عنوان یکی از رفتارهایی  اخیراً

مطرح است. این  به عنوان یک راهبرد اساسی برای افزایش تولید نخود همچنین به دلیل سهولت انجام عملیات کاشت

د نیام و نوع کشت به دلیل استفاده بیشتر از آب سبز، افزایش طول دوره رشد، دوام سطح سبز بیشتر برگ، افزایش تعدا

وقار و  ،1386نیستانی،  محمودی وباشد)در نتیجه افزایش تعداد دانه و وزن صد دانه در افزایش محصول موثر می

ها نسبت به کشت بهاره در صورتی به طور معمول موفقیت این کشت (. 2012صادقی پور و آقایی،  ،1390همکاران، 

  (.  2015زعفرانیه، )استفاده شودرقام مقاوم به سرما و برق زدگی تضمین خواهد شد که از ا

استفاده از گاوآهن برگرداندار و سیستم سنتی شخم  ،های دیم کشور از جمله نخودیکی از مشکالت اساسی در زراعت

از است که ضمن تشدید فرسایش خاک و کاهش ماده آلی و حاصلخیزی خاک، سبب کاهش نفوذپذیری، اتالف رطوبت 

شود. های تولید میافزایش تبخیر، به هم خوردن ساختمان خاک و افزایش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش هزینه طریق

که ضمن کاهش  حفاظت از خاکهایی هستند در راستای ورزی روشخاکورزی و بهتر از آن بیخاککم های نوینروش

های آلی و حاصلخیزی خاک، افزایش فعالیت هافزایش مادمصرف انرژی سبب حفظ ذخیره رطوبتی بیشتر در خاک، 

های حفاظتی در استفاده از سیستمهای موجود، بر اساس گزارششوند. بیولوژیکی و در نهایت جلوگیری از فرسایش می

در (. 2006همت و اسکندری، ،1394و همکاران، چقازردی زراعت نخود منجر به افزایش تولید این محصول شده است) 

تواند در حفظ نشود ولی می منجر به افزایش تولید نخود حفاظتی ضرورتاً کشاورزی ممکن است اجرای روش اردیمو
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تاثیر باشد ولی روی ( و یا ممکن است در عملکرد نخود بی2011رحیم زاده و همکاران، خصوصیات خاک موثر باشد)

  (. 2004همت و اسکندری، )عملکرد گندم بعد از آن موثر واقع شود

وزارت جهاد  ای بین المللی بینروژهپ ،زارهای چهار استان کشورایداری تولید در دیمپبا هدف افزایش عملکرد همراه با 

 1395 -96( در سال زراعی ICARDAالمللی کشاورزی برای مناطق خشک ) ایران و مرکز تحقیقات بین کشاورزی

ایداری عملکرد در اراضی دیم و ارایه الگوهای نوین پ افزایش همراه با منعقد شد که در آن مقرر شد به منظور نیل به

داشت و برداشت محصوالت زراعی از جمله نخود دیم از روشهای کشاورزی حفاظتی همراه با سایر مسایل  ،کاشت

های ی بستهوری استفاده شود. این بررسی نیز در راستای اجراآهای نوایگاهپآگروتکنیکی در مزارع زارعین از جمله 

 استان کردستان انجام شد.  منطقه سرد ایگاه نوآوری پمختلف زراعی در 

 هاینظامدر پایگاه نوآوری حسین آباد مربوط به پروژه ارتقای امنیت غذایی در  1396-1397این بررسی در سال زراعی 

متر از سطح  2000حسین آباد با ارتفاع  پایگاه نوآوریایکاردا( در استان کردستان انجام شد.  –غالت محور )پروژه ایران 

. این پایگاه نوآوری محلی برای قرار داردروستای جبریالن از توابع حسین آباد  ،کیلومتری شهرستان سنندج 70دریا در 

-های تحقیقاتی داخل و خارج از کشور از قبیل آزمونهای موجود در ایستگاههای موفق آزمون شده و یافتهتکنیک اجرای

چنین سناریوهای مختلف به زراعی در شرایط دیم با مشارکت داخلی و خارجی و هم هایژرم پالسمارزیابی ارقام و های 

باشد. یکی از میرهای موثر در تولیدات دیم گذاران و سایر دست اندرکافعاالنه کشاورزان، محققان، مروجان، سیاست

کشاورزی حفاظتی های مختلف مشتمل بر تکنیکهای زراعی بستهشود هایی که در این پایگاه نوآوری تست میتکنیک

برای محصوالت زراعی موجود و یا  مختلف زراعی به ویژه در ارتباط با کشاورزی حفاظتی هاینظام . در همین راستااست

نسبت به شرایط زارعین مورد بررسی  هاورزان میزان سودمندی این نظامشده و با مشارکت کشاتعریف  محصوالت جدید

تعریف و  1جدولبه شرح و شرایط زارعین  ورزیخاککشاورزی حفاظتی، کم  سه نظامدر همین ارتباط گیرد. میقرار 

 اجرا شد. 

با  ورزیخاکسعید در کشت پاییزه و آزکان در کشت انتظاری به صورت بینخود سفید  مارقا کشاورزی حفاظتی در نظام

 در سانتی متری کشت شدند. 8تا  6سانتی متر و در عمق  35با فاصله ردیف  2200دستگاه کشت مستقیم آسکه مدل 

های های خروجی بذرکار، کارندهپس از بستن یک در میان فالپی ،نظام به منظور به حداقل رساندن دستکاری خاک این

ابتدا زمین توسط دستگاه کولتیواتور کلشی شخم خورد  ورزیخاککم در نظاممربوط به طریق مقتضی غیر فعال شدند. 

 ،در فروردین ماه ،شرایط زارعین. در نظام اقدام شد 1های زراعی جدول سپس نسبت به کاشت ارقام مذکور مطابق بسته

میزان بذر رقم پیروز به صورت دست پاش روی سطح زمین توزیع و سپس با گاوآهن برگرداندار به زیر خاک منتقل شد. 

 ورزیخاکدانه در متر مربع تعیین گردید و در نظام بی  30 ورزیخاکزراعی کشاورزی حفاظتی و کم  هاینظامبذر در 

 کیلو گرم در هکتار در نظر گرفته شد. 40بر اساس عرف زارعین 

دسی( استفاده شد. رقم در این بررسی از دو رقم جدید سعید )رقم داخلی( و آزکان)رقم وارداتی( و رقم محلی پیروز)تیپ 

شود باشد و در سطوح وسیعی از اراضی دیم مناطق جنوب شرق این کشور کشت میآزکان که منشاء آن کشور ترکیه می
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تجربه کشت این رقم در استان کردستان که رقمی دانه درشت با تیپ بوته ایستاده وارتفاع مناسب برداشت مکانیزه است 

باشد دیررسی و تعداد غالف کم در هر بوته اساسی این رقم که دارای تیپ ایستاده می دهد که یکی از مشکالتنشان می

است مناسب کشت میهایی مانند افزایش میزان بذر در واحد سطح جبران شود. رقم سعید نیز رقاست که باید با روش

 شده استپاییزه که در سالهای اخیر توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی 

برای  ورزیخاککشاورزی حفاظتی و کم  هاینظاماز وجین دستی و در  شرایط زارعین های هرز دررای کنترل علفب

ها از گاالنت سوپر به نسبت یک و نیم لیتر در هکتار و برای کنترل پهن برگها از لنتاگران به میزان دو کنترل باریک برگ

از آنجا که هدف از متر مربع در نظر گرفته شد.  300متر یا  30 × 10ابعاد هر کرت به صورت لیتر در هکتار استفاده شد. 

آزمایش به صورت باشد لذا های وسیع میهای مختلف در کرتهای زراعی به نمایش گذاشتن تکنیکاجرای این بسته

متر مربعی از سه نقطه ابتدایی، میانی  15ای انجام شد. برای محاسبه عملکرد دانه تعداد سه نمونه بدون تکرار و مشاهده

شد. از میانگین و بر حسب گرم در متر مربع محاسبه گیری و انتهایی هر کرت برداشت و عملکرد دانه هر نمونه اندازه

درصد سبز شدن،  50مراحل فنولوژیک شامل روز تا استفاده شد.  ها برای مقایسه عملکرد هر نظام زراعیعملکرد نمونه

درصد گلدهی و روز تا رسیدگی در هر سه سناریو مشخص شد و طول دوره زمانی برای هر مرحله فنولوژیک  50 روز تا

برای محاسبه خطای استاندارد و رسم نمودارها  STATISTIX 8نسبت به مرحله قبل از آن ثبت شد. از نرم افزار 

  استفاده شد.
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 1396-97کشت نخود در پایگاه نوآوری حسین آباد در سال زراعی  زراعی هاینظام: 1جدول

تاریخ  رقم ورزیخاک نظام زراعی

 کاشت

 عمق

 کاشت

فاصله 

 ردیف

 میزان بذر

 

میزان و نوع 

 کود مصرفی

مبارزه با 

 علف هرز

روش  بذرمال

 بذرکاری

 سانتی متر سانتی متر    
کیلو گرم در 

 هکتار

در کیلو گرم 

 هکتار
   

کشاورزی 

 حفاظتی

 

 بدون شخم
سعید و 

 آزکان
 35 8تا  6 دهه اول آبان

دانه در  30

 مترم مربع

کیلو اوره  40

کیلو  30و 

 فسفات

سوپر گاالنت 

 و لنتاگران

تیمار با قارچ 

کش و 

 ریزوبیوم

کاشت با 

 بذرکار

کم 

 ورزیخاک

 

شخم با خاک 

 ورز مرکب

سعید و 

 آزکان
 35 8تا  6 دهه اول آذر

دانه در  30

 متر مربع

کیلو اوره  40

کیلو  30و 

 فسفات

سوپر گاالنت 

 و لنتاگران

تیمار با قارچ 

کش و 

 ریزوبیوم

کاشت با 

 بذرکار

شرایط 

 زارعین

شخم با 

گاوآهن 

 برگرداندار

 پیروز
دهه سوم 

 فروردین
 نامشخص نا مشخص

کیلو  40 

 گرم در هکتار
 دست پاش بدون تیمار دستی بدون مصرف
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 تایج و راهکارهای ارائه شده برای حل مسئله ن

 1396-97شرایط آب و هوایی سال زراعی 

ناسی های هواشع سال بسیار مناسبی برای زراعت دیم در استان کردستان بود. بر اساس دادهدر مجمو 1396-97سال زراعی 

 میلی متر 334عادل مجموع بارندگی در این سال م ،نوآوری حسین آبادکیلومتری پایگاه  20ایستگاه تحقیقات سارال واقع در 

شود در ماههای اول هده میمشا 1که در نمودار طور(. همان1)نمودارنشان داد افزایشمتر میلی 23میانگین بلند بود که نسبت به 

ه سیژه در به رشد میزان بارندگی را به و میزان بارندگی کمتر از بلند مدت بود اما از بهمن ماه روند رو 1396-97فصل زراعی 

وجه به وجود دمای مناسب متر بود که با تمیلی 17که در خرداد ماه میزان بارندگی برابر طوریبه شاهد بودیم 1397ماهه بهار 

وز برای بر اساعدی ردر واقع همزمانی رطوبت و درجه حرارت شرایط بسیار مدر این ماه اثر بسیار مثبتی بر رشد گیاه داشت. 

یژه وی نخود به هااریمیت در این سال توسعه بیماهم نمود. اما نکته حایز اهپتانسیل تولید در اراضی سرد و مرتفع استان فر

قارچی  های دیگربیماری سایریل رطوبت فراوان در بهار بود که اغلب مزارع زارعین دچار برق زدگی و یا لهای قارچی به دبیماری

 مجموع عملکردمزارع نخود به ویژه ارقام حساس چندان مطلوب نبود.شدند و لذا در 

 
 در مقایسه با بلند مدت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال 1396-97میانگین بارندگی و دما در سال زراعی  -1نمودار

 

ورزی دارای خاکحفاظتی و کمزراعی کشاورزی  هاینظامنشان داد که در مجموع  ی آزمایشیهانتایج نمونه برداری از کرت

به ترتیب برابر  زراعی هاینظاماین آزکان در . متوسط عملکرد نخود (3و  2نمودارهای)بودند شرایط زارعین عملکرد بیشتری از

 8/31عملکردی معادل با  یننظام شرایط زارعکیلو گرم در هکتار بود که نسبت به  687و  676گرم در متر مربع یا  7/68و  6/67

( در یک 1394چقازردی و همکاران). (2)نموداردار بودنددارای اختالف معنی  کیلو گرم در هکتار 318گرم در متر مربع یا 

رزی( اگرچه تفاوت معنی داری بر عملکرد خاککم ورزی وخاکشخم حفاظتی )بی هایسامانهبررسی سه ساله نشان دادند که 
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( افزایش 2004نسبت به شخم متداول برتری معنی داری نشان دادند. همت و اسکندری ) سامانهدانه نخود نداشتند ولی هر دو 

-روش( در بررسی 2004درصدی عملکرد نخود دیم را در شخم حفاظتی نسبت به متداول گزارش کردند. برزگر و همکاران) 32

ورزی برتری معنی داری نسبت به خاک دارای ورزیخاککم روش مختلف کاشت بر عملکرد نخود در خرم آباد دریافتند که  های

 متداول بود. 

 
وری ر پایگاه نوآشرایط زارعین د نظامر در مقابل رقم پیروز د ورزیخاککشاورزی حفاظتی و کم  زراعی هاینظامکرد دانه نخود آزکان در عمل -2نمودار

 حسین آباد

 

کتار بود که نسبت به کیلوگرم در ه 687 گرم در متر مربع یا 7/68برابر نظام کشاورزی حفاظتیدر  نیز عملکرد رقم نخود سعید

 ورزی نیزخاککم امنظ. این رقم در (3)نمودارافزایش عملکرد داشت گرم در متر مربع 9/36 نظام شرایط زارعینرقم پیروز در 

دارای  ی حفاظتینظام کشاورزکیلو گرم در هکتار تولید کرد که نسبت به  1054گرم در متر مربع یا  4/105عملکردی معادل 

ی نشان واکنش بهتر ورزیخاکتوان گفت که رقم سعید در سناریوی کم در واقع میافزایش عملکرد بود. گرم در متر مربع  7/36

 ط به سیستمای مربوزرعهو بر اساس مشاهدات م که احتماالً یکسان بود ورزیخاکداد ولی واکنش رقم آزکان به هر دو سیستم 

رزی هم وخاکرایط بیشکه توانست در طوریتری نسبت به رقم سعید بود بههای عمیقای رقم آزکان باشد که دارای ریشهریشه

 .  داشته باشددر خاک ری تنفوذ مناسب

ورزیخاککم  کشاورزی حفاظتی  شرایط زارعین 
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نوآوری  یط زارعین در پایگاهراش نظامدر مقابل رقم پیروز در  ورزیخاککشاورزی حفاظتی و کم  هاینظامعملکرد دانه نخود سعید در  -3نمودار

 آبادحسین

 

باشد می ای تفاوتهاییمختلف دار هاینظاممشخص شد که مراحل فنولوژیک در  هانظام مراحل فنولوژیک نخود در ایندر بررسی 

ر رقم پیروز به تعداد روز مراحل سبز شدن، گلدهی و رسیدگی د (. به عنوان مثال4که در نوع خود جالب توجه است)نمودار

 های پاییزه و انتظاری روند دیگری وجود داشت. کشت که درروز بود در حالی 36و  35، 30ترتیب برابر 

ول انجامید در طروز به  32و  86، 122به طور متوسط در رقم آزکان مراحل سبز شدن، گلدهی و رسیدگی هر کدام به ترتیب 

گلدهی( درصد 50تر ولی دوره گلدهی)فاصله زمانی بعد از سبز شدن تا که در رقم سعید طول دوره سبز شدن طوالنیحالی

ن کمتر ا گلدهی آشدن ت کوتاهتر از رقم آزکان بود. یعنی در واقع اگرچه رقم سعید دیرتر سبز شد ولی فاصله زمانی بعد از سبز

زی ظام کشاورهر دو ن به طور کلی دردوره رشد رویشی رقم آزکان بیشتر از سعید بود.  به عبارت دیگر طولاز رقم آزکان بود. 

 درصد 50ا تکه کشت به صورت پاییزه و انتظاری انجام شده بود در مجموع طول دوره سبز شدن ورزی خاکحفاظتی و کم

ل اه در فصوزراعی گی هاینظامگلدهی بیشتر از نظام شرایط زارعین )کشت بهاره( بود و این به معنی آن است که در این نوع 

شـان داده هـا نررسیبکند. های خود را پر میتری دانهتر وارد فاز زایشی شده و لذا در شرایط رطوبتی و دمایی مناسبخنک

شـتر گیـاه بی رشـدی اسـت کـه در کاشت پاییزه و زمستانه، عالوه بر آنکه طول فصل رشـد و در نتیجـه طول هر یک از مراحـل

د شونطبق میمتری یمی مالهای رطـوبتی بهتـر و حرارتهای رشد رویشی و زایشی گیاه نیز با رژیم شـود، هـر یـک از دورهمـی

درصد  50ت تا که طـول دوره از کاشساله در کشور لبنان و سوریه نشان داد که  10یک تحقیق نتایج  ). 1384ساکسنا، )

ین ترتیب میانگین روز افزایش یافت. بد 136که این دوره در کشت زمستانه به روز بود، در حالی 66گلدهی، در کشت بهاره 

کشت زمستانه به  کیلوگرم در هکتار بود، در 994و  2492ی و عملکرد دانه که در کشت بهـار بـه ترتیـب عملکرد بیولوژیک

  ). 1997سینگ و همکاران، کیلوگرم در هکتار افزایش یافت ) 1686و  4249ترتیب بـه 
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یط نظام شرات به را نسب ورزیخاکزراعی کشاورزی حفاظتی و کم هاینظامتوان برتری عملکرد این بررسی نمی اگرچه در

ک اثر گرش سیستمینورزی نسبت داد چرا که در یک مانند رقم، تاریخ کاشت و یا سیستم خاکرفتار خاص زراعی به یک زارعین 

عت ار در زراتغییر رفت دهد کهنشان می داشتهایی که وجود توان از بقیه عوامل جدا نمود ولی در مجموع برترییک عامل را نمی

-بی هایروشز ستفاده ااورزی یعنی خاک روشهای پاییزه و انتظاری، استفاده از ارقام جدید، تغییر نخود از کشت بهاره به کشت

شد. م موثر بار شرایط دیتواند به طور موثری در افزایش راندمان تولید نخود دمی و افزایش تراکم ورزیخاکورزی و یا کمخاک

اک خی در سطح یای گیاهوجود بقاافزایش ذخیره رطوبت خاک به دلیل توان به عواملی مانند دالیل برتری این تغییر رفتار را می

اییزه و انتظاری پهای های اول فصل در کشت(، استفاده از رطوبت1394چقازردی و همکاران، و لذا کاهش تبخیر از سطح خاک)

، صباغ 1388دی )موسوی و احم ,و جلوگیری از کاهش وزن صد دانه فصل به دلیل رسیدگی زودترو لذا پرهیز از تنشهای آخر 

رساندن اجزای عملکرد  و لذا به تعادل (1390میرزایی حیدری و همکاران، (، افزایش میزان تراکم بذر در واحد سطح))1385پور، 

فراهم  نیزه نخوداشت مکاو برد وع نظام زراعی امکان کاشتاین نچنین در و غیره نسبت داد. هم و استفاده بهینه از منابع تولید

ن تی اگر اینابراین حبیابد. باشد کاهش میهای تولید در زراعت نخود که بخش عمده آن مربوط به برداشت میشده و لذا هزینه

هش ه دلیل کاشود ب گی استفادهکه از ارقام مقاوم به سرما و برق زدنوع نظام زراعی منجر به افزایش تولید نشود در صورتی

 . های کاشت متداول نخود در منطقه سرد باشدتواند جایگزین بسیار مناسبی برای روشهای تولید میهزینه
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