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 شرایط دیم تحتنخود در کشت بهاره مناطق سردسیر بوته مناسب ترین تراکم 

 *یداله فرایدی

 
 ، مراغه، ایران کشور مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم* 

 

 ده ـچكی

ی در دت سه سال زراعمو اجزای عملکرد ارقام و الینهای نخود، این تحقیق به عملکرد تراکم بوته بر  اثربررسی به منظور 

اکا( به ک، پیروز و 12-60-31سطح)جم،  4این بررسی ارقام نخود در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجرا گردید. در 

فرعی درنظر گرفته شد.  بوته درمترمربع( به عنوان فاکتور 50و  40، 30، 20در چهار سطح) بوتهعنوان فاکتور اصلی و تراکم 

رد ددانه و عملکصدرصد رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، وزن 90درصد گلدهی،  50صفات تاریخ 

 ارقامین بوجود داشت.  در تمام صفاتسال بین داری معنیاختالف بسیار  نشان داد،نتایج گیری قرار گرفت. دانه مورد اندازه

عملکرد  بیشترین مشاهده شد.دار معنیدر سایر صفات اختالف  به غیر از عملکرد دانه، رقمدر متقابل سال  اثرنخود و نیز 

ه تعداد غالف در بوت و. همچنین تأثیر تراکم بر عملکرد بودکیلوگرم درهکتار  1153نخود رقم جم با متوسط مربوط به دانه 

ر هکتار بدست آمد. بین کیلوگرم د 1158بوته در مترمربع با متوسط  40دار بود. بیشترین عملکرد دانه در تراکم بسیار معنی

ته بو 20کم ترا ،جم سفیداختالف وجود داشت. نتایج بررسی نشان داد که در نخود بوته نخود از نظر تراکم  ارقام

 58، 97)به ترتیب بوته درمترمربع 30اکا، تراکم ک، پیروز و 12-60-31 نخودهای و در ر هکتار(کیلوگرم د 64)مترمربعدر

 است.وصیه و قابل ت را ایجاد کردهترین تراکم ترین و اقتصادیمناسب ،کیلوگرم درهکتار( 41و

 و اجزای عملکردعملکرد دیم، کشت بهاره، نخود، ، میزان بذر ي کلیدي:هاهاژو
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 بیان مسئله

. رتبه اول را در بین حبوبات داراست ،غرب آسیا و شمال آفریقا سوم و در منطقهرتبه  ،در دنیااز نظر سطح زیر کشت  نخود

 Malhotra and ) کنددر بهار کشت شده و از رطوبت ذخیره شده درخاك استفاده میعموماً نخود در مناطق سردسیر 

Saxena, 2002).  در سیستمی زراعی و به عنوان یك گیاه تناوبی هزینه  عنوان یك محصول کم بههمچنین این گیاه

برای کشت به خاطر قابلیت سازگاری با طیف وسیعی از شرایط محیطی و خاك،  شده ومناطق گرمسیری نیمه خشك کشت 

به حبوبات همچنین  (.Singh and Saxena, 1999 ؛ Saxena and Singh,1997)باشددیگر محصوالت حائز اهمیت می

دانه  .(Choudhary et al., 2012)نمایدتأمین می، برای زراعت بعدخاطرتثبیت ازت اتمسفری درخاك، حاصلخیزی خاك را 

که  (Singh, 1997؛  Malhotra, 1998 ؛Saxena and Singh,1997) پروتئین خام درصد 23تا  17دارا بودن  با نخود 
مورد نیاز پروتئین تواند بخشی از می، از منابع مهم پروتئین گیاهی بوده و باشدبرابر پروتئین موجود در غالت می سهتا دو 

 . کشور را تأمین کند

میلیون  79/14 میلیون هکتار، میزان تولید آن 56/14 از سوی فائو، سطح زیر کشت نخود در دنیاشده راساس آمار منتشرب

 271آن، میزان تولید،کل هکتار 565600کیلوگرم درهکتار است وسطح زیر کشت آن در ایران  1015با متوسط عملکرد   تن

کشور تولید کننده  17قاره آسیا با . (FAO, 2017)بود 1396کیلوگرم درهکتار در سال  480متوسط عملکرد با  ،هزار تن

 دهد.ازتولید نخود در جهان را به خود اختصاص می درصد 73حدود  ،نظرتولید و از درصد 80 ،نظر سطح زیرکشت نخود، از

 ,FAO)به خود اختصاص داده استسطح زیرکشت نخود نظر رتبة چهارم را از ،پاکستاناسترالیا و  ،پس از هندوستانایران 

2017) . 
، به بوده وسانهزار هکتار در ن 710تا  420بین سطح زیرکشت نخود در ایران، های اخیر، در سالاین درحالی است که 

درکشور، 1395-96آمار منتشر شده در ایران، سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی آخرین که بر اساس طوری

ط عملکرد آن درصد( بصورت دیم کشت گردیده و متوس 99حدود هکتارآن ) 496099هکتار بود که از این میزان  502001

کردستان،  یاناست. (1397)احمدی و همکاران،لوگرم درهکتار بودکی 1717و  540 و آبی به ترتیب برابر در شرایط دیم

سطح زیر هکتار  هزار 3/13هزار و   2/32،هزار 80، هزار 96آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همدان، به ترتیب با حدود 

 (.1397، ارانهمک)احمدی و باشندهای سردسیری کشور در زمینه کشت بهاره نخود دیم میترین استانکشت، به عنوان مهم

 ؛1368ی فرعی و عملکررد گیراه رابطره مسرتقیم وجرود دارد )بنرائی،       هابررسیی متعدد نشان داده است که بین تعداد شاخه 

تعرداد غرالف )کروچکی و بنایران اول     ، ی فرعی گیراه هاتعداد شاخه، (. تراکم بوته در واحد سطح 1372کوچکی و بنایان اول،

تعرداد   ،برا افرزایت ترراکم برذر     .(Khana and Sinla,1988)دهرد دانه و وزن صد دانه را تحت تاثیر قرار مری تعداد ( 1372،

 ؛ کروچکی و بنایران اول،   1372یابرد) کروچکی و بنایران اول،    ی فرعی گیاه و در نتیجه تعداد غالفی آن کراهت مری  هاشاخه

بره نحروی کره افرزایت ترراکم باعري افرزایت ارتفراع گیراه           میزان تراکم بذر برا ارتفراع محصرول نیرز رابطره دارد،      (. 1373

ی فرعری،  هادر صورت کم کردن میزان تراکم بذر از حد مناسب، علیرغم افزایت تعداد شاخه. (Singh et al., 1988)شودمی

اول، ؛ کروچکی و بنایران   1362وکراممی،  خروئی  زاده  رحریم ؛  Bahl, 1988)گیاه قادر به جبران کاهت عملکرد نمری باشرد  

بوته در واحد سطح ، سبب افزایت تعداد شاخه و تعداد غرالف در هرر بوتره و وزن     د ر یا کاهت تعداذکاهت تراکم ب(. 1372

اعالم داشتند تعداد شاخه در بوتره    ) et alSiddique ,.1985(سیدیك و همکاران. ) et alSingh ,.1988(شودصد دانه می
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 ی براال در واحرد سرطح بیشرتر اسرت.     هرا ی فرعی تولید شده در تراکماز تراکم باالست اما تعداد شاخه در تراکم پایین، بیشتر

 100و  75گرزارش نمودنرد کره مقرادیر       H 143-68 بر روی نخودبا بررسی  ( Saini and Faroda, 1997 )ساینی و فارودا

و  اخانر  کیلروگرم، عملکررد بیشرتری داشرتند.     50برذر کیلوگرم بذر در هکتار با دارا بودن عملکرد مشرابه نسربت بره ترراکم      

 80، 60، 40را با چهار میزان تراکم بذر) NIFA-88 رین میزان بذر نخود رقمتنیز مناسب (Khana and Sinla,1988)سینال

برذر بره    کیلوگرم در هکتار( مورد مطالعه قرار دادند و گزارش نمودند که طی دو سال آزمایت، باالترین میزان عملکررد  100و

کیلوگرم درهکتار مربوط بود. طی تحقیقری در مرکرز برین المللری تحقیقرات کشراورزی در منراطق خشرك          100تراکم بوته 

 مترمربرع بوته در  30متر در سال، باالترین عملکرد از تراکم  میلی 350)ایکاردا( گزارش شد که در مناطق با بارندگی کمتر از 

 45متر، باالترین عملکررد از ترراکم    میلی 350آید اما در مناطق با بارندگی بیشتر از متر بدست می سانتی 40و فاصله ردیف 

 30و 25، 20( سره ترراکم   1382اصررری)  .(Anonymous,1990)متر حاصل شرد  سانتی 30و فاصله ردیف  مترمربعبوته در

بوته درمترمربرع   25نشان داد که تراکم ه قرار داد و عبه مدت سه سال مورد مطال ILC 482را در نخود رقم  مترمربعبوته در 

،  20ترراکم برذر )   5 ،( 1373کرانونی ) خالد احمدی و کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود.  711 متوسط با

سریاه  نخرود   (مترمربعبوته در  55و   45، 35، 25)تراکم  4و نخود سفید جم و محلی ( مترمربعبوته در 40و  35،  30،  25

ترأثیر زیرادی   که اختالف بین سطوح تراکم بذر در ارقام نخود سفید،  نمودندو گزارش را مورد بررسی قرار دادند  کاکا و محلی

اینکره  علیررغم   ،بیشترین عملکرد را داشرته اسرت   مترمربعبوته در  25نخود رقم جم با تراکم بذر روی عملکرد دانه داشت و 

، بیشترین عملکرد نسبی را تولید کرد. رابطه بین مترمربعبوته در  35خود رقم کاکا با تراکم ، نی مشاهده نشداختالف رقمبین 

پیرروز وکاکرا توسرط     ،مبر روی سه رقم نخرود جر   بذر درمترمربع ( در سه تاریخ کاشت بهاره، 128و 96، 64،  32تراکم بذر)

نمودند که با افزایت تراکم بذر در واحرد سرطح، تعرداد    ( مورد بررسی قرار گرفت و گزارش 1376و همکاران)گلعذانی قاسمی 

افزایت یافت. عملکرد نخود جم و کاکرا برا سرطوح مختلرف      ای قابل مالحظهدانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح بطور 

افرزایت ترراکم   ( مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داد که برا  1375بوته درمترمربع( توسط موحدی ) 90و 60،  30)وتهتراکم ب

تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، شراخ  برداشرت و    بوته در واحد سطح،

 30برین تراکمری   از نظر عملکرد دانه در واحد سطح، ولیوزن هزار دانه کاهت ولی عملکرد دانه در واحد سطح افزایت یافت 

 وجود نداشت.محسوسی ت تفاو 90و 60و نیز 60و

بره ترتیرب برا میرزان بارنردگی      ( 1374-77در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه و به مدت سه سال زراعی)این تحقیق 

و عرر    درجره شررقی   15/46ایستگاه مراغه با طرول جررافیرایی    .(7)جدولاجرا گردید میلی متر 6/276و  1/316، 5/524

د برخروردار  متری از سطح دریا قرار دارد که از یك اقلیم نیمره خشرك سرر    1730ارتفاع  درجه شمالی در 15/37جررافیایی 

ار هواشناسری در  باشد. بر اساس آمسانتیمتر درساعت می 1/0 – 5/0رسی با قابلیت نفوذ میبافت خاك اراضی از نوع لو .است

درجه  3/5ط سالیانه آن درجه و متوس -25حداقل گرراد، درجره سانتی  37حداکثر درجه حرارت منطقه ساله،  25یك دوره 

متر)سال زراعی میلی 6/137آن  کمترین(، 73-74متر)سال زراعی میلی 5/524میزان بارندگی بیشترین باشد. گراد میسانتی

 . زارش شده استگروز  124ای یخبندان هو تعداد روز مترمیلی 341مدت آن متوسط بارندگی بلند(، 87-86

کامل تصادفی برا سره    در قالب طرح آماری بلوکی)کرتی یك بار خرد شده( کشت بهاره و به صورت اسپلیت پالت آزمایت در

بره عنروان    وتره ، پیروز و کاکا( و ترراکم ب 12-60-31نخود به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح) جم،  رقم گردید.تکرار اجرا 

و با متر  6خط به طول  8هر کرت شامل در نظر گرفته شد.  بذر در مترمربع( 50و  40، 30، 20فاکتور فرعی در چهار سطح)
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-5و در عمق حردود   ردیفی و دستیبصورت بود که کاشت  مترمربع 12از همدیگر و با مساحت  مترسانتی 25فاصله خطوط 

 8مورد مطالعه از میی مختلف بذر در تراکبذور برروی خطوط کشت با توجه به میزانانجام گرفت. فاصله خاك  یمترسانتی 6

کرت مناسرب   به منظور جلوگیری از آلودگی قارچی، بذور قبل از کاشت با اسرتفاده از یرك قرار    بود. متریر  مترسانتی 20تا 

شرامل شرخم   مزرعره آزمرایت   ده سازی عملیات آما .ندضد عفونی گردیده و سپس مورد کشت قرار گرفت (کاربوکسین تیرام)

و بر اساس تجزیه خاك به مزرعه داده شد  N20P40 پاییزه و تسطیح بود که همراه با آن نیاز غذایی با توجه به فرمول کودی

به ها و مقادیر کود ازته در بهار و در ابتدای رشد بوتهو به هنگام تهیه زمین فسفر مصرفی در پاییز کود مقدار میدر آن تماکه 

. ایرن آزمرایت در هرر سره سرال، در اولرین       داده شرد مزرعه ی تثبیت کننده ازت به هاعنوان آغازگر تا شروع فعالیت باکتری

ز در دو مرحلره و  رهای هفرصت ممکن بعد از گاورو شدن مزرعه در ابتدای بهار کشت گردید. در طول دوره رشد، وجین علف

ها از خاك با ابتدای رشد و بعد از خروج گیاهچهه آفات طوقه خوار)آگروتیس( در بصورت دستی انجام گرفت. همچنین بر علی

صفات  آفات غالف خوار)هلیوتیس( در مرحله گلدهی و غالف بندی محلول پاشی بعمل آمد.پخت طعمه مسموم در مزرعه و 

و  (PH)، ارتفاع بوتره (DM)تا رسیدگی ، تعداد روز(DF)گیری در این بررسی عبارت بودند از: تعداد روز تا گلدهیمورد اندازه

و ثبرت  تروزین  (GY)و عملکرد دانره   (100SW). همچنین پس از برداشت و بوجاری، وزن صد دانه(P/P)تعداد غالف دربوته

از ابتردا و   مترر سانتی 50ای دو ردیف کناری از هرکرت و گردید. قبل از برداشت محصول به منظور از بین بردن اثرات حاشیه

گردید. در نهایت تجزیه واریرانس مرکرب   برداشت  مترمربع 5/7خطوط کاشت حذف و بقیه محصول پالت به مساحت انتهای 

در  نبا استفاده از روش دانکر ها به عمل آمد و مقایسه میانگین MSTAT-Cدر پایان سه سال و با استفاده از نرم افزار آماری 

 درصد انجام گرفت. 5سطح احتمال 

 حل مسئله راهكارهايو نتایج 

ی دوم و سوم، وجود شرایط هادر سال اول به دلیل وقوع بارندگی بیشتر، همچنین توزیع مناسب آن در مقایسه با سال

روز(  4/64دیرتر وارد فاز گلدهی ) هارطوبتی مناسب و عدم وقوع تنت خشکی، طول دوره  رشد رویشی بیشتر بوده و بوته

کیلوگرم درهکتار( در مقایسه با  1466لکرد دانه سبب افزایت عملکرد در سال اول )شدند. این امر با تأثیر مستقیم بر عم

(. بررسی روابط همبستگی صفات نیز نشان داد که بین تعداد روز تا گلدهی و عملکرد دانه 1ی دوم و سوم شد)جدولهاسال

مورد بررسی، نخودهای تیپ ی هارقم(. بین 6(وجود دارد) جدول r=  679/0**) دارمعنینخود همبستگی مثبت و 

(. جدول مقایسه 2( وارد مرحله گلدهی شدند)جدول12-60-31دسی)پیروز و کاکا(، زودتر از نخودهای تیپ کابلی)جم و 

زودتر وارد فاز گلدهی  هانشان داد که با افزایت تراکم بوته در واحد سطح، بوته هامیانگین اثر تراکم بر زمان گلدهی بوته

 20روز( از تراکم  9/59زودتر) مترمربعبوته در  50ی نخود درتراکم هادهد   بوتهمینشان  4شوند. همان طور که جدول می

توان چنین توجیه نمود که با افزایت تراکم در میاین نتیجه را  .روز( وارد دوره گلدهی گردیدند 8/60) مترمربعبوته در 

درجذب رطوبت خاك که بویژه در شرایط دیم از جمله فاکتورهای محدود کننده  ی نخود به دلیل رقابتهاواحد سطح، بوته

)پیروز نخودهای تیپ دسی مطالعه،مورد نخود ی هارقمبین در باشد، سعی در کوتاه نمودن سیکل زندگی خود دارند. می

صفت ی بذر روی هاتراکم مقایسه میانگین. (2جدول)بودند (12-60-31) جم و از نخودهای تیپ کابلی رس تر، زودوکاکا(

با افزایت تراکم  ،آب و مواد غذایی و محدودیت این منابعدر جذب  هابوته، به دلیل رقابت تعداد روز تا رسیدگی نشان داد

ی کمتر، سیکل زندگی خود هاروز( از تراکم 3/96زودتر) مترمربعبوته در 50ی با تراکم کاشت هاکاشت در واحد سطح، بوته

که با  روز بود 98و با  مترمربعبوته در 20مربوط به تراکم  ها. بیشترین طول دوره رسیدگی بوته(3جدول)نمودندتکمیل 
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ی پایین به دلیل هاگزارش نمودند در تراکم (Beech and Leach, 1989)بیچ و لیچ . ( مطابقت دارد1375نتایج موحدی)

باعي  هاماند و همچنین فاصله زیاد بین بوتهمیخالی در سطح مزرعه، قسمتی از زمین بدون استفاده باقی  یوجود فضا

و برخورد با دماهای باالی آخر  با کمترین میزان رقابت رشد کنند که احتماالً باعي تأخیر در رسیدگی هاشود که بوتهمی

   کاهت عملکرد خواهد شد. فصل و در نتیجه

متر( سانتی 5/23و  23ی دوم و سوم)به ترتیب هامتر بود که در مقایسه با سالسانتی 4/30ر سال اول فاع بوته دمتوسط ارت

ر سال اول مرتبط دو شرایط رطوبتی بهتر بارندگی توان به میکه این نتیجه را  (1جدول)افزایت قابل مالحظه نشان داد

گی وابط همبستمطالعه ر نیز تأثیر مستقیم داشته، به طوری کهعملکرد دانه افزایت ارتفاع بوته در سال اول بر روی . دانست

)جدول  شت(وجود داr = 658/0**) دارمعنینخود همبستگی مثبت و در عملکرد دانه  ارتفاع بوته وصفات نشان داد که بین 

به ترتیب دارای  مترسانتی 8/21و نخود رقم پیروز با  مترسانتی 3/27رقم محلی جم با  ، نخودمورد مطالعهی هارقم(. بین 6

ر بین ارقام مختلف داختالف ژنتیکی وجود از  متأثراز آنجا که ارتفاع بوته  (.3 بیشترین و کمترین ارتفاع بودند)جدول

ی یکسان، حیط( را با توجه به شرایط ممترسانتی 27) 12-60-31باشد، بیشتر بودن ارتفاع بوته درنخود رقم جم و می

و توبابیسر  (Ullah et al., 2002)که با نتایج بدست آمده توسط اواله و همکاران توان به پتانسیل ژنتیکی آنها نسبت دادمی

فزایت انشان داد، با ته ارتفاع بو بر وتهمقایسه میانگین تراکم بنتایج  مطابقت دارد. (Tuba Bicer et al., 2004)و همکاران 

ر ه نور بیشتبمندی و رسیدن برای بهره هاتوان آن را به رقابت بوتهمیکه  جزئی در ارتفاع بوته مشاهده شدافزایت تراکم، 

ی دارمعنیالبته اختالف  هک( مشاهده شد مترسانتی 7/25)مترمربعبوته در  50ارتفاع بوته در تراکم بیشترین . مرتبط دانست

 (. 4نشان نداد)جدول  هابا سایر تراکم

یاهان گبا سایر  ر رقابتارتفاع بوته به خصوصیات ژنتیکی رقم و شرایط محیطی بستگی دارد. افزایت ارتفاع بوته گاهی از نظ 

در  هارگبی جدید در باالی تاج پوشت، هازیرا به دلیل تشکیل برگ شود.میدر یك جامعه گیاهی یك مزیت محسوب 

ی باال کاهت هام. با این که استراتژی گیاه در تراک(1375)براری، دگیرنمیترین موقعیت برای فتوسنتز قرار مناسب

افته که یی باال کاهت هامارتفاع بوته در تراک های فرعی و افزایت ارتفاع بوته است، با وجود این در برخی از آزمایتهاشاخه

 . (Ayaz et al., 1999)ذکر شده است هادر این تراکم هاعلت آن رقابت شدید بوته

بیشتر و توزیع مناسب آن در سال اول اجرا، بیشترین به دلیل بارندگی ی مختلف اجرا نشان داد که هامقایسه میانگین سال

غالف در هر بوته در این سال بدست آمد. کمترین تعداد غالف در بوته نیز مربوط به سال  23تعداد غالف در بوته با میانگین 

فزایت عملکرد دانه افزایت تعداد غالف در بوته در سال اول، منجر به ا. (1)جدولبود غالف در هر بوته 6/15دوم با متوسط 

تعداد غالف در . مطالعه روابط همبستگی بین صفات نشان داد که بین شد ی دوم و سومهادر سال اول در مقایسه با سال

بیشترین تعداد ی نخود، هارقمبین در (. 6(وجود دارد) جدول r=  251/0**) دارمعنیعملکرد دانه همبستگی مثبت و  بوته و

غالف  5/16با میانگین  12-60-31غالف و کمترین تعداد مربوط به نخود  7/24غالف مربوط به نخود پیروز با میانگین 

بوته  50به  20با افزایت تعداد بوته ازنشان داد، غالف در بوته ی بذر روی صفت تعداد هامقایسه میانگین تراکم(. 2جدولبود)

واحد سطح،  دهد با افزایت تعداد بوته درمیکه نشان  (3جدول)کاهت پیدا کرد 7/16به  1/24، تعداد غالف از مترمربعدر 

واحد رسد که با افزایت تراکم بوته در مییابد. چنین به نظر می، تعداد غالف در بوته کاهت هابوتهزیاد بین رقابت علت به 

بر سر جذب مواد فتوسنتزی مرفیت  هاغالف نت بیبشوند و با افزایت رقامیی زایشی عقیم هابخت زیادی از قسمت ،سطح

( اعالم نمود که با افزایت تراکم در واحد سطح، تعداد روز 1375موحدی) شود.میتولید غالف پایین آمده و عملکرد دانه کم 
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نتایج مقایسه میانگین اثر نماید. مییابد که نتایج این بررسی را تأیید میتا گلدهی و رسیدگی و تعداد غالف در بوته، کاهت 

بیشترین تعداد غالف در بوته در نخود رقم پیروز و در نشان داد که بر میانگین تعداد غالف بوته درتراکم  رقممتقابل 

-31نخود میانگین در بدست آمد و کمترین  غالف 9/25و   7/30متوسط به ترتیب با  بوته در مترمربع 30و 20ی هاتراکم

تراکم بوته در واحد سطح تعداد (. 5)جدول بودبوته در غالف  13تعداد و با متوسط  مترمربعبوته در  40درتراکم  60-12

ی هاتعداد شاخه ،دور شدن از تراکم مطلوبدهد. با افزایت تراکم و میی آن را تحت تأثیر قرار های فرعی و غالفهاشاخه

. از طرف دیگر با کم شدن تراکم و دور شدن از تراکم مناسب نیز، گیاه قادر یابدمیی گیاه کاهت هافرعی و در نتیجه غالف

کم (. ترییر ترا1372باشد)کوچکی و بنایان اول، میی فرعی نهابیشتر شاخه دبه جبران کاهت محصول حتی با افزایت تولی

تواند موجب افزایت یا کاهت تأثیر میگیاهی با توجه به موضوع رقابت گیاهان برای تصاحب عوامل موثر در رشد و نمو 

ی باال در اختیار گیاه قرار های پایین، معموالً منابع بیشتری نسبت به تراکمهاشرایط نامساعد گردد، به طوری که در تراکم

بارور و در نتیجه تعداد غالف بیشتری تولید نماید. به عالوه وقوع تنت رطوبتی در  تواند تعداد گلمیو گیاه  گیردمی

تواند موجب کاهت چشمگیر تعداد گل و در نتیجه تعداد غالف میی باال در زمان گلدهی تشدید شده و بدین لحاظ هاتراکم

 (1390و میرزایی حیدری و همکاران ) (Watt and Singh, 1992)ی وات و سینگ هادر بوته گردد. این نتایج با یافته

 مطابقت دارد. 

. بیشتر بودن وزن (1جدول)گرم بود 23و  6/26، 1/23، دوم و سوم به ترتیب برابر با اول یهاسال متوسط وزن صد دانه در

عدد( در  6/15دوم)توان به پایین بودن تعداد غالف در بوته در سال میصد دانه در سال دوم در مقایسه با دو سال دیگر را 

عدد( نسبت داد. به طوریکه با افزایت تعداد غالف در بوته، وزن صد دانه  6/21عدد( و سوم) 23ی اول) هامقایسه با سال

نماید. همان میبین صفات وزن صد دانه و تعداد غالف در بوته این موضوع را تأیید مطالعه روابط همبستگی یابد. میکاهت 

(وجود r=  - 520/0**) دارمعنیو منفی همبستگی دهد بین وزن صد دانه و تعداد غالف در بوته، مینشان  6 طور که جدول

باشد. این صفت میوزن صد دانه یکی از اجزای عملکرد و نشان دهنده ریزی و درشتی، کیفیت و وزن مخصوص دانه داشت. 

وزن صد  ،نیز واقع شود. بنابه نظر برخی محققینتواند تحت تأثیر محیط میاست که  میخصوصیت ژنتیکی تقریباً کیك 

تیپ کابلی و دسی اختالف بسیار  ی نخودهارقمبین در این مطالعه  ی مختلف است.هاپایدارترین جزء عملکرد در تراکم ،دانه

، به و جم 12-60-31ی کابلی هادر وزن صد دانه مشاهده شد. بطوری که بیشترین وزن صد دانه مربوط به تیپ دارمعنی

گرم  7/13و  9/18یروز و کاکا به ترتیب با ی دسی پهان صد دانه مربوط به تیپگرم و کمترین وز 1/32و  3/32ترتیب با  

آن متأثر از شرایط  ای است و شدیداً تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است اما مقداررقموزن صد دانه یك خصوصیت . (2جدولبود)

درصد در وزن صد دانه شوند)کوچکی و  30تا  20باشد. این شرایط ممکن است موجب ترییراتی بین میدوره رسیدگی نیز 

 4/24با میانگین  مترمربعبوته در  50تراکم  بودن اثر تراکم بوته بر وزن صددانه، دارمعنی(. با توجه به عدم 1372بنایان اول، 

 2/24بوته با میانگین  40و  30ی هابود و تراکمبرخوردار ی کاشت هاوزن صد دانه بیشتری در مقایسه با سایر تراکماز گرم 

بین وزن صد دانه و  دارمعنی(. در این مطالعه همبستگی مثبت ضعیف وغیر 3جدولکمترین وزن صد دانه بودند)  ، دارایگرم

نشان داد که وزن صد دانه بر روی  رقم(. نتایج مربوط به اثر متقابل سال 6( مشاهده شد)جدول ns056/0  =rعملکرد دانه )

گرم بدست آمد.  1/35و  3/35به ترتیب با  ،و جم 12-60-31ی نخود هارقمبیشترین وزن صد دانه در سال دوم و در 

نتایج اثر )جدول ارائه نشده است(. گرم بود 9/12کاکا در سال سوم با میانگین رقم کمترین وزن صد دانه نیز مربوط به نخود 

بوته در  20با تراکم  12-60-31 نخود وزن صد دانه دربیشترین  ،م بر میانگین وزن صد دانه نشان داددرتراک رقممتقابل 
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 5/13با میانگین )ربعبوته در مترم 20تراکم  بانخود کاکا  ( و کمترین وزن صد دانه درگرم 7/32با متوسط وزن )مترمربع

از نظر وزن صد دانه ی دارمعنیی کاشت اختالف هابین تراکم رقم. با این توصیف که در داخل هر (4جدول( بدست آمد)گرم

 . مشاهده نشد

  ،سال اول دربهتر  شرایط رشد و نمووجود و نشان داد که به دلیل بارندگی بیشتر  تحقیقی ی اجراهامقایسه میانگین سال

کیلوگرم در هکتار  912عملکرد با کیلوگرم در هکتار در این سال بدست آمد و کمترین  1466عملکرد دانه با بیشترین 

 1141و  1153نخود جم و پیروز به ترتیب با متوسط ، مورد مطالعهی هارقمدر بین (. 1جدولمربوط به سال دوم بود)

کیلوگرم  1130) 12-60-31نخود  رقمی با دو دارمعنیدارای بیشترین عملکرد دانه بودند ولی اختالف  ،کیلوگرم در هکتار

ی هابا توجه به نتایج بدست آمده در خصوص رقابت نخود(. 2جدولکیلوگرم درهکتار( نشان ندادند) 1007) کادرهکتار( و کا

ی تیپ هابا توجه به بیشتر بودن وزن صد دانه نخود و بودن آنها از نظر عملکرد دارمعنیتیپ دسی با تیپ کابلی و عدم 

ی نخود تیپ دسی )پیروز و کاکا( از هارقمتوان چنین امهار داشت که به علت برتری میی دسی، هاکابلی در مقایسه با تیپ

-60-31عدد( و  2/17ی تیپ کابلی جم )هاعدد( در مقایسه با نخود 22و  7/24نظر تعداد غالف در بوته ) به ترتیب 

ز طریق افزایت تعداد غالف در بوته اند علیرغم پایین بودن وزن صد دانه، کاهت عملکرد خود را اعدد(، توانسته 5/16)12

ی هانتایج حاصل از مقایسه میانگین تراکم بوته در سه سال اجرای آزمایت نشان داد که اختالف بین تراکمجبران نمایند. 

ت با افزای فراوانی داشت.تأثیر بود. به عبارت دیگر تراکم بوته روی محصول  دارمعنیعملکرد دانه بسیار بر روی مورد بررسی 

بوته در  40تراکم در عملکرد دانه میزان یابد. بیشترین می تراکم بوته، عملکرد تا حدی افزایت یافته و سپس کاهت 

کیلوگرم در  1036با میانگین  مترمربعبوته در  20کمترین عملکرد در تراکم کیلوگرم در هکتار و  1158با میانگین  مترمربع

با توجه به نتایج بدست (. 3جدول)نبود دارمعنی مترمربعبوته در  50و  40، 30ی هاولی اختالف بین تراکم بدست آمدهکتار 

علت افزایت عملکرد در باشد. می مترمربعبوته در  30ترین تراکم مورد مطالعه، توان چنین امهار داشت که مناسبمیآمده 

در واحد سطح و استفاده بهینه از رطوبت، مواد  و داشتن تراکم مطلوب هااثر افزایت تراکم، به دلیل کاهت فاصله بین بوته

ی هاو آب، بخصوص در سال ی زیاد به علت ایجاد رقابت در مصرف مواد غذاییهابه عبارتی در تراکمباشد. میغذایی و نور 

محصول در  ی خالی از پوشت گیاهی و انجام تبخیر و تعرق زیاد، از میزانهای کم به علت وجود مکانهاکم باران و در تراکم

 ,Singh)و سینگ  (Saxena and Sheldrake, 1980)این خصوص ساکسنا و شلدراك در شود. میواحد سطح کاسته 

بوته در  40و  50اثر متقابل سال در تراکم نشان داد که تراکم  مقایسه میانگین نیز نتایج مشابهی گزارش نمودند. (1987

دارای بیشترین عملکرد دانه بودند ولی  ،کیلوگرم در هکتار 1521و  1528در سال اول، به ترتیب با میانگین  مترمربع

 857 متوسطبا و بوته در مترمربع  20تراکم با ی با هم نشان ندادند. کمترین عملکر دانه در سال سوم دارمعنیاختالف 

 رشد و نمومطلوب سال اول به دلیل بارندگی بیشتر و شرایط  (. درارائه نشده است بدست آمد)جدولکیلوگرم درهکتار 

کیلوگرم در  1376)مترمربعبوته در  20و (کیلوگرم در هکتار 1441)مترمربعبوته در  30ی ها، عملکرد دانه در تراکمهابوته

و  کیلوگرم در هکتار( 880و  972)به ترتیب ی دومهابوته در سال 50و  40ی هاهکتار( به مراتب از عملکرد دانه در تراکم

ی نخود در هابوتهی پایین، هادر تراکمدهد که میباالتر بود و این نشان  کیلوگرم در هکتار( 980و  982) به ترتیب سوم

، به افزایت عملکرد (2 )جدولاز طریق افزایت تعداد غالف در بوته ،ی بدون تنت رطوبتیهاو در سالشرایط مطلوب رشدی 

نیست،  دارمعنینشان داد که این اثر متقابل  رقماثر متقابل سال در مقایسه میانگین  .دهندمیل مثبت نشان عکس العم ،دانه

ی پرباران و هابر روی عملکرد ارقام مورد بررسی تأثیری نداشتند، به عبارت دیگر ارقام پر محصول هم در سال هایعنی سال
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باشند. بیشترین میاند و به عبارتی از پایداری عملکرد برخوردار پایداری عملکرد خود را حفظ کرده ،ی کم بارانهاهم در سال

. با )جدول ارائه نشده است(کیلوگرم در هکتار در سال اول مربوط بود 1526میزان عملکرد دانه به رقم پیروز با میانگین 

توان امهار میی دوم و سوم بود، لذا هابارندگی مطلوب تر از سالتوجه به اینکه در سال اول اجرای آزمایت، میزان و توزیع 

توان توصیه نمود که این میرقم پیروز پتانسیل تولید محصول باالیی را دارد، به عبارت دیگر  ،ی پر بارانهاداشت که درسال

 رقم در نقاط پرباران نیز کشت گردد.

ثر اد که این رکب نشان داباشد. نتایج جدول تجزیه واریانس ممیبوته درتراکم  رقممتقابل مهمترین نتیجه در این بررسی اثر 

 12-60-31یروز و نخود رقم پ ،دنشان داعملکرد دانه  بردر تراکم بوته  رقمنبود. مقایسه میانگین اثر متقابل  دارمعنیمتقابل 

برای رقم جم  .ردندرا تولید کدانه ین عملکرد کیلوگرم در هکتار بیشتر 1214متوسط با و  مترمربعبوته در  40با تراکم 

بوته در  20تراکم  کیلوگرم در هکتار( و کمترین میزان عملکرد به 1192بوته  50بیشترین میزان عملکرد دانه به تراکم 

مشاهده  دارمعنیی مورد مطالعه اختالف آماری هاکیلوگرم در هکتار( مربوط بود ولی بین تراکم 1107) مترمربع

 ، پیروز و 12-60-31قام رقم توصیه نمود. در مورد ار نرا برای ای مترمربعبوته در  20توان تراکم می(. لذا 4جدولید)نگرد

ق تعل مترمربعبوته در  20م و کمترین میزان عملکرد به تراک مترمربعبوته در  40کاکا، باالترین میزان عملکرد دانه به تراکم 

توان مینشد. بنابر این  در سه رقم فوق مشاهده مترمربعبوته در  50و  40، 30ی هاتراکمی بین دارمعنیداشت ولی اختالف 

 مترمربعر دبوته  30ترین تراکم بوته در واحد سطح، تراکم چنین استنباط نمود که برای سه رقم اخیر نیر مناسب

اشته و آن را د( مطابقت 1373انونی)خالد احمدی و ک( و 1382اصرری)ی ها. نتایج این بررسی با یافته(4جدولمیباشد)

  نماید. میتأیید 

 توصیه ترویجی

با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی در تولید محصول) جلوگیری از مصرف بذر بیشتر، به طوری که با کمترین میزان بذر در 

هر چند بیشترین  شود که در نخود رقم جممیموقع کاشت، بیشترین میزان عملکرد در واحد سطح حاصل آید( مشاهده 

ی مورد مطالعه هاکیلوگرم در هکتار( به دست آمده است، ولی بین تراکم 1192)مترمربعبوته در  50عملکرد دانه با تراکم 

بوته در  20شود و در این رقم کمترین عملکرد مربوط به تراکم میدانه مشاهده ن ی از نظر عملکرددارمعنیاختالف 

دهد و اگر میزان کیلوگرم در هکتار را نشان می 85هکتار(  بود که اختالف عملکردی در حدود کیلوگرم در  1107)مترمربع

کیلوگرم  5/160)مترمربعبوته در  50کیلوگرم در هکتار( و  2/64) مترمربعبوته در  20مصرف بذر به هنگام کاشت در تراکم 

بوته در  50کیلوگرم در هکتار در تراکم  96در حدود  شود که افزایت مصرف بذریمیرا در نظر بگیریم، مالحظه  در هکتار(

، مترمربعبوته در  50دهد که علیرغم تولید بذر بیشتر در تراکم میبه هنگام کاشت وجود دارد. این واقعیت نشان  مترمربع

در نخود رقم  وتهاکم بترین تراین بهترین و اقتصادیهیچ اختالف واقعی در تولید عملکرد دانه این دو تراکم وجود ندارد. بنابر

 مترمربعبوته در  50و  40، 30ی ها، پیروز و کاکا، بین تراکم 12-60-31باشد. در نخود الین می مترمربعبوته در  20جم، 

ترین ی در عملکرد دانه محصول وجود نداشت و به همان دالیل ذکر شده در مورد نخود رقم جم، مناسبدارمعنینیز اختالف 

-31باشد. بنابر این با توجه به وزن صد دانه ارقام نخود جم، می مترمربعبوته در  30مورد این سه رقم، تراکم تراکم بوته در 

کیلوگرم در هکتار را برای آنها توصیه نمود.  1/41و  7/57، 9/96، 2/64توان به ترتیب میزان بذر می، پیروز و کاکا 60-12

کیلوگرم در  1002و  1117، 1156، 1107ی پیشنهادی برای ارقام فوق به ترتیب متوسط هاقابل ذکر است که در تراکم

 هکتار عملکرد دانه بدست آمده است.  
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 ی اجرای پروژههامورد بررسی در سالصفات  میانگینمقایسه   -1 جدول

 .Mean comparison of measured traits in different years2Table  

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

Grain Yield 

(t.ha-1) 

 وزن صد دانه

 )گرم(

100SW 

(gr) 

در بوته تعداد غالف  

Pod  

per Plant 

 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

Plant Height 

(cm) 

تعداد روز تا 

 رسیدگی

Days to 

Maturity 

 تعداد روز تا گلدهی

 

Days to 

Flowering 

 سال زراعی

 

Crop season 

1.466a 23.1b 23a 30.4a 102.4c 64.4b* 1373-74 

0.912b 26.6a 15.6b 23b 93.2a 58.2a 1374-75 

0.944b 23b 21.6a 23.5b 95.5b 58.5a 1375-76 

0.117 0.373 1.596 0.573 0.334 0.456 DMRT 5% 

 ندارند. دارمعنیدرصد اختالف آماری  5در سطح احتمال چند دامنه ای دانکن  در هر ستون میانگینها با حروف مشترک بر اساس آزمون = *                      

* = Means in each column followed by similar letter(s) have not significant difference at 5% probability level, using Duncan’s Multiple Rang Test  

                                                                

 مورد بررسی در ارقام نخود دیم  صفات  میانگینمقایسه   -2 جدول

.Mean comparison of measured traits in chickpea varieties3Table  

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

Grain Yield 

(t.ha-1) 

 وزن صد دانه

 )گرم(

100SW 

(gr) 

 تعداد غالف در بوته

 

Pod 

 per Plant 

 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

Plant Height 

(cm) 

 تعداد روز تا رسیدگی

 

Days to 

Maturity 

 تعداد روز تا گلدهی

 

Days to 

Flowering 

  رقم

 

Variety 

1.153a 32.1a 17.2b 27.3a 98.3b 62.1b* Jam 

1.130a 32.3a 16.5b 27a 98.2b 62.2b 12-60-31 

1.141a 18.9b 24.7a 21.8b 95.4a 58.4a Pirouz 

1.007a 13.7c 22a 26.5a 96.1ab 58.8a Kaka 

0.184 1.517 4.745 3.171 2.232 2.3 DMRT 5% 

 ندارند. دارمعنیدرصد اختالف آماری  5در سطح احتمال چند دامنه ای دانکن  در هر ستون میانگینها با حروف مشترک بر اساس آزمون = *                     
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* = Means in each column followed by similar letter(s) have not significant difference at 5% probability level, using Duncan’s Multiple Rang Test  

       

 ی مختلف کاشت هامورد بررسی در تراکمصفات  میانگینمقایسه   -3 جدول

Table 4.Mean comparison of measured traits in different planting densities 

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

Grain Yield 

(t.ha-1) 

 وزن صد دانه

 )گرم(

100SW 

(gr) 

 تعداد غالف در بوته

 

Pod  

per Plant 

 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

Plant Height 

(cm) 

 تعداد روز تا رسیدگی

 

Days to 

Maturity 

 تعداد روز تا گلدهی

 

Days to 

Flowering 

 تراکم

 

Density 

1.036c 24.3a 24.1a 25.4a 98d 60.8b* 20 

1.107b 24.2a 21.6a 25.8a 97.1c 60.5ab 30 

1.158a 24.2a 17.9b 25.6a 96.7b 60.4ab 40 

1.129ab 24.4a 16.7b 25.7a 96.3a 59.9a 50 

0.044 0.373 3.537 0.859 0.239 0.798 DMRT 5% 

 ندارند. دارمعنیدرصد اختالف آماری  5 احتمال در سطحچند دامنه ای دانکن  در هر ستون میانگینها با حروف مشترک بر اساس آزمون = *                      

* = Means in each column followed by similar letter(s) have not significant difference at 5% probability level, using Duncan’s Multiple Rang Test  
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 در تراکم کاشت  رقممورد بررسی برای اثرات متقابل صفات  میانگینمقایسه   -4 جدول

interaction effects of variety in planting density Table 5.Mean comparison of measured traits for 

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

Grain Yield 

(t.ha-1) 

 وزن صد دانه

 )گرم(

100SW 

(gr) 

 تعداد غالف در بوته

Pod  

per Plant 

 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

Plant Height 

(cm) 

تعداد روز تا 

 رسیدگی

Days to 

Maturity 

تا تعداد روز 

 گلدهی

Days to 

Flowering 

 تراکم

 

Density 

 رقم

Variety 

1.107bc 32a 22.8bc 27.8a 99.2g 62.4gh* 20 

 جم

Jam 

1.152ab 32a 17.3cde 27.7a 98.3f 62.2fg 30 

1.159ab 32.1a 15.3de 26.8a 98.3f 62.2fg 40 

1.192ab 32.1a 13.3e 26.9a 97.3e 61.6d 50 

1.008de 32.7a 19.7bcd 27.1a 99.2g 62.8h 20 

12-60-31 
1.156ab 31.8a 20.1bcd 27.8a 98.3f 62.2fg 30 

1.214a 32.1a 13e 25.9a 97.8ef 62ef 40 

1.144abc 32.5a 13.1e 27.3a 97.7ef 61.2de 50 

1.098bcd 19b 30.7a 20.8c 96.2d 58.8bc 20 

 پیروز

Pirouz 

1.117abc 19.2b 25.9ab 21.3bc 95.6bcd 58.4b 30 

1.214a 18.6b 22.4bc 22.6b 95.2ab 58.4b 40 

1.134abc 19b 19.8bcd 22.4bc 94.7a 58a 50 

0.932e 13.5c 23.2bc 26a 97.3e 59.1c 20 

 کاکا

Kaka 

1.002de 13.7c 23.2bc 26.6a 96.1cd 59c 30 

1.048cd 13.9c 21bcd 27.2a 95.7bcd 58.8bc 40 

1.046cd 13.8c 20.4bcd 26.3a 95.4bc 58.4b 50 

0.089 0.746 6.03 1.641 0.700 0.392 DMRT 5%  

 ندارند. دارمعنیدرصد اختالف آماری  5در سطح احتمال چند دامنه ای دانکن  در هر ستون میانگینها با حروف مشترک بر اساس آزمون = *                      

* = Means in each column followed by similar letter(s) have not significant difference at 5% probability level, using Duncan’s Multiple Rang Test   
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