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چکیده
به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر خصوصیات رشدی  ،عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم عدس دیم،
آزمایشی در سال زراعی  1583-30در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم بصورت اسپلیت فاکتوریل با طرح
پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید .شرایط دیم با آبیاری تکمیلی و دیم بدون آبیاری به عنوان فاکتور
های اصلی آزمایش بود .فاکتور تراکم کاشت (در دو سطح 200و  400بوته در متر مربع ) و رقم عدس (شامل سه رقم
گچساران  ILL6053کیمیا) کرت های فرعی آزمایش را تشکیل دادند .نتایج نشان داد که اثر آبیاری تکمیلی باعث افزایش
عملکرد و اجزای آن(تعداد دانه در بوته ،تعداد غالف در بوته ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه)گردید .با افزایش تراکم گیاهی
اجزای عملکرد و کاهش یافتند .بنا به نتایج حاصله بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم ILL6053بود .اثر متقابل آبیاری در
تراکم بر تعداد غالف در بوته در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود.
کلید واژه  :دیم،

رقم ،عملکرد ،اجزای عملکرد.

مقدمه
حبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتیین بعد از غالت ،دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار می آیند.
این گیاهان با تثبیت زیستی نیتروژن ضمن بهبود حاصلخیزی خاک  ،به صورت گیاهان پوششی ویا در تناوب با بسیاری از گیاهان
زراعی در جلوگیری از فرسایش خاک موثر هستند و نقش مهمی در پایداری نظام های کشاورزی ایفا می نمایند و برای تنوع
بخشی به نظام های کشت مبتنی بر غالت بعنوان محصوالت ممتاز در نظر گرفته می شوند .عالوه بر آن ،گیاهانی کم توقع هستند
که برای کشت در نظام های زراعی کم نهاده مطلوب بوده و لذا از نظر اکولوژیکی و زیست محیطی ،ارزش مهمی در جلوگیری از
فرسایش آلودگی اراضی دارند ( .)3عدس به عنوان پنجمین حبوبات مهم دنیا ،بیشتر در نواحی نیمه خشک بویژه در شبه قاره هند و
نواحی خشک خاور میانه کشت می شود( .)3از مهمترین مسایل موجود در رابطه با عدس تولید پایین و نوسان در عملکرد میباشد
در کشور های توسعه یافته روند افزایش عملکرد این گیاه و کال حبوبات به اندازه سایر گیاهان زراعی به ویژه غالت نبوده است
بنابراین افزایش عملکرد حبوبات بخصوص عدس ضرورتی اجتناب ناپذیر است .وجود تنش های مختلف زیستی و غیر زیستی ،
ضعف عملیات به زراعی در مناطق مختلف جغرافیایی ودر اختیار نبودن ارقام اصالح شده باعث شده است که عملکرد عدس در
این مناطق دارای نوسانات زیادی باشد.یکی از تنش های غیر زیستی یا محیطی ،تنش خشکی است که مهمترین نوع تنش تاثیر
گذار بر عملکرد عدس و سایر محصوالت زراعی است .به دلیل اینکه در ایران میزان ریزشهای جوی کم و پراکنش زمانی ومکانی
نامناسب میباشد لذا در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود .)5(.آبیاری تکمیلی درمرحله بحرانی
نیازگیاه (مرحله گلدهی) یکی از روش های مؤثر در جلوگیری از نوسان عملکرد و دستیابی به تولید پایدار عدس در مناطق خشک
و نیمه خشک ،می باشد عالوه بر این آبیاری تکمیلی در حبوباتی مانند نخود ،موجب کاهش بسیاری از عوامل نامساعد رشدی،
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ایجاد و تقویت توانایی گیاه در تحمل ،گذر و فرار از خشکی اواخر دوره رشد ،افزایش سرعت پر شدن دانه و در نهایت سبب
افزایش و بهبود تثبیت عملکرد نخود (حدود  61/3درصد افزایش عملکرد) در واحد سطح میشود ( .)3عکس العمل عدس به
تراکم کاشت با توجه به شرایط محیطی رشد و ژنوتیپ های این محصول متفاوت است .برای دستیابی به یک عملکرد خوب
بایستی تراکم خوبی وجود داشته باشد .تراکم مناس ب ضمن استفاده کامل از مواد غذائی و رطوبت ،به خوبی با علفهای هرز رقابت
میکند ( .)3بنابراین این آزمایش به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر عملکرد ،اجزای آن برای حصول حداکثر
عملکرد ممکن در واحد سطح در شرایط دیم انجام گرفت.
مواد و روش ها
این آزمایش در سال زراعی  1583 – 30در مزرعه تخقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم با موقعیت جغرافیایی به طول
جغرافیایی 46درجه و 28دقیقه وعرض جغرافیایی  55درجه و53دقیقه و باارتفاع  1143متر ازسطح دریا به اجرا در آمد .متوسط
بارندگی سالیانه این منطقه بیش از  300میلیمتر میباشد و میانگین دمای متوسط سالیانه ی منطقه  26درجه است.بافت خاک مورد
آزمایش از نوع لومی – لومی رسی بود .ابتدا در اوایل آذر ماه جهت تهیه بستر بذر زمین محل آزمایش شخم زده شد .بذور با قارچ
کش بنومیل ضدعفونی شدند .فاصله بین بلوکها از یکدیگر  2متر و فاصله بین کرتها ازیکدیگر 60سانتی متر در نظر گرفته شد .در
هر کرت اصلی  6کرت فرعی قرار گرفته و در هر کرت فرعی  3ردیف کشت با فاصله بین ردیف های کشت  20سانتی متر و
فاصله بین بوته ها (بعد از سبز شدن و تنک کردن) در تراکم  200بوته حدود 2/3سانتی متر و در تراکم  400بوته  1/23سانتی متر و
همچنین عمق کاشت  5سانتی متر در نظر گرفته شد .و پس از اجرای نقشه طرح در اوائل بهمن ماه ،بذور در تاریخ  1583/10/6و
 1583/10/3کشت گردیدند سپس جهت استقرار بذور آبیاری انجام شد در تاریخ  1583/10/20اکثر بذور جوانه زده و از خاک
خارج شدند دراوائل فروردین ماه  1530وجین صورت گرفت وبعد از آن اندازه گیری ها بر مبنای  10بوته شروع شدند و در تاریخ
 1530/05/10برداشت انجام گرفت.در پایان فصل رشد ،از هر تیمار  10بوته بطور تصادفی انتخاب وصفات مورد ارزیابی قرار
گرفتند .محاسبات آماری مورد نیاز توسط نرم افزار  SASو  Excelانجام شد وبرای مقایسه میانگینها از آزمون حداقل تفاوت
میانگینها ( )LSDاستفاده شد.
نتایج و بحث

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که تعداد غالف در بوته ،وزن صددانه و عملکرد دانه تحت تاثیر آبیاری و
تراکم در سطح %1قرار گرفتند وهمچنین بین ارقام از نظر تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صددانه و عملکرد دانه
اختالف معنی دار ی وجود داشت .اثرات متقابل آبیاری در تراکم تعداد غالف در بوته واثرمتقابل آبیاری در تراکم در رقم عملکرد
دانه را معنی دار کردند.
ت داد غالف در بوته
با بررسی مقایسه میانگین دادهها مشاهده میشود که آبیاری تکمیلی افزایش  26درصدی در تعداد غالف نسبت به شرایط دیم
داشته است و همچنین افزایش تراکم بوته باعث کاهش  25درصدی آن شده است .رقم گچساران کمترین تعداد غالف در بوته را
دارا بود.و رقم کیمیا با  6درصد افزایش بیشترین تعداد غالف را تولید کرد .همچنین مقایسه میانگینها نشان میدهد که بیشترین
تعداد غالف در بوته در شرایط  200بوته به همراه آبیاری حاصل گردید این در صورتی است که اختالف آن با تعداد غالف
درتراکم  200بوته به همراه آبیاری حاصل گردید و با تعداد غالف درتراکم  200بوته در شرایط دیم در حدود  58درصد اختالف
داشت .با توجه به اینکه آبیاری تکمیلی در مرحله پر شدن دانه انجام گرفت لذا تفاوت در تعداد غالف در بوته در پالتهای با
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آبیاری تکمیلی و دیم احتماال می تواند بعلت تداوم رشد رویشی در پالتهایی است که آبیاری تکمیلی در آنها صورت گرفته
است .البته نباید نقش نامحدود بودن رشد گیاه عدس را نیز در این مورد فراموش کرد که با انجام آبیاری تکمیلی نقش آن پر رنگ
تر شده است(جدول.)1
ت داد دانه درغالف
تاثیرعوامل آزمایشی و اثرات متقابل آنها بجز تأثیر رقم بر تعداد دانه در غالف معنی دار نبود.بیشترین تعداد دانه در غالف
مربوط به رقم کیمیا با میانگین  1/54و کمترین آن مربوط به رقم گچساران با میانگین  1/2بود(جدول .)1تعداد دانه در غالف
باثبات ترین جزء عملکرد در حبوبات میباشد زیرا این صفات متأثر از خصوصیات ژنتیکی گیاه میباشد و علت آن هم ثابت بودن
تعداد سلولهای برابر تخم در همه تخمدان ها می باشد تعداد دانه در غالف بطور قابل مالحظه ای متاثر از شرایط تلقیح و موقعیت
غالف در بوته می باشد و روشهای زراعی و شرایط اب وهوایی  ،اختالف کمی در تعداد دانه  ،ایجاد می نمایند(.)3
وزن صد دانه
نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان داد که رقم گچساران با میانگین 3/43گرم و رقم کیمیا با میانگین  4/84گرم به ترتیب
بیشترین و کمترین وزن صد دانه را به خود اختصاص دادند وزن صد دانه رقم گچساران 11درصد افزایش وزن نسبت به رقم کیمیا
دارد رقم ILL6053مابین این دو رقم قرار دارد .هیچ کدام از اثرات متقابل تاثیری بر وزن صد دانه نداشتند(جدول.)1
حسینی و همکاران( ) 2011با بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرداعالم نمودند که تأثیر آبیاری تکمیلی بر
وزن صد دانه عدس معنی دار بوده است و حداکثر وزن صد دانه در تیمار شاهد آبیاری کامل مشاهده شد .درمجموع ،آبیاری سبب
بهبود وزن صد دانه عدس نسبت به تیمار بدون آبیاری شد .محدودیت رطوبت در زمان غالف بندی و پر شدن دانه موجب کاهش
انتقال مواد فتوسنتزی و در نتیجه چروک شدن دانه ها می گردد(.)1
عملکرد دانه
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که عملکرد دانه تحت شرایط دیم 1068/81کیلوگرم در هکتار بود که با کاربرد آبیاریتکمیلی افزایش 8
درصدی را نشان می دهد ،همچنین میانگین عملکرد در تراکم  200بوته  1156کیلوگرم در هکتار بود که با افزایش تراکم  3درصد کاهش
عملکرد را نشان می دهد تفاوت بوجود آمده بین دو محیط می تواند بعلت کاهش نسبی تنش رطوبت در دوره ی پر شدن غالف ها وبهبود
اندازه دانه ها از طریق طوالنی تر شدن دوره پر شدن آنها باشد.
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 ) مقایسه میانگین اثرات ساده عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس تحت شرایط آبیاری تکمیلی و تراکم1(جدول
عملکرد اقتصادی

وزن صد دانه

تعداد دانه در

تعداد غالف در بوته

اثرات ساده

)هکتار/ (کیلوگرم

)(گرم

غالف

1131/28a

3/41a

1/23a

43/20a

آبیاری

1068/81b

4/36b

1/23a

53/45b

بدون آبیاری

1156/30a

3/15a

1/50a

46/68a

 بوته در متر مربع200تراکم

1085/33b

3/24a

1/26a

53/34b

 بوته در متر مربع400تراکم

1111/38b

3/43a

1/54a

41/02c

رقم گچساران

1163/15a

3/23ab

1/51a

42/50b

IL63 رقم

1035/45c

4/84b

1/20b

45/61a

رقم کیمیا

 فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال، LSDمیانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون حداقل اختالف معنی دار
 می باشند%3
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