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 چکید 

ی در سال زراعی آزمایش صفات فیایولو یكی س  ررک نخود سفیواای مختلف کاشرت بر ب  منرور بررسری تأریر ررک و تراکک         

کام   اایاسرالمی واحوکرمانشاه ب  صورت فاکتوری  در رالب طرح بلوك در مارع  آموزشری تحقیقاتی دانشرگاه آزاد 37-7336

بوت  در  56و 06، 36، 86، 76در آمو. فاکتوراای آزمایشرری شررام  تراکک بوت  در پنا سررطح ) تصررادفی با سرر  تكرار ب  مرحل  اجرا

اای رشو شام  سرعت ( بودنو. نتایا حاصر  از بررسری نشران داد شایبILC482مترمربع( و ررک در سر  سرطح )ااشرک، آرمان و 

داری را اای پایین برتری معنیدر تراکک (TDM)و تجمع ماده یش  ک  بوت   (RGR)(، سرعت رشو نسبی (CGRرشو محصول 

ای ااای مختلف منجر ب  کااش شرررایبگیری از نهادهاای باالتر دارا  بودنو. ررابت بیشرررتر گیااان و عوم بهرهنسررربت ب  تراکک

، 58/76ارای بوت  در مترمربع ب  ترتیب د 36و  86، 76ک  تجمع ماده یشررر  در تراکک فیایولو یكی در تراکک باال گردیو ب  طوری

بوت  در مترمربع نشان دادنو. ررک ااشک دارای بیشترین  56و 06گرم در بوت  بود ک  برتری محسوسی را نسبت ب  تراکک  27/2و  52/3

 را دارا بود. (TDM)و تجمع ماده یش  ک  بوت   (CGR)ررک آرمان بیشترین سرعت رشو محصول  (LAI)شایب سطح برگ 
 

 اعی، تراکک بوت ، شایب سطح برگ، سرعت رشو.نخود زر واژه های کلیدی:

   
 

 مقدمه
ایی اسرررت ک  در دنیای رویک االی شررروه اسرررت و از مهمترین منابع پروتئینی گیاای ارای دان نخود زراعی یكی از اولین لگوم      

ای مقادیر بسیاری از کلسیک، . این گیاه دار(Zaidi et al., 2008)ایی در جیره غ ایی انسران دارد گردد ک  سرهک عموهمحسروب می

. با توج  ب  پتانسی  باالیی ک  در تولیو دان  دارد (Sahni et al., 2008)و نیاسرین است  B1روی، پتاسریک، آان، فسرفر، ویتامین اای 

اای نشتعوام  مختلفی در پایین آمون عملكرد تأریرگ ار استنو ک  ب  مویریت ضعیف عملیات زراعی، پتانسی  کک تولیوی اررام، 

با توج  ب  اینك  یكی از اصرول مهک مویریت کشاورزی در این مناطق حفظ رطوبت و استفاده مطلوب توان اشراره نمود. محیطی می

توانو رطوبت یاك را در اوای  فصرر  رشررو تخلی  و باع  مواج  تراکک نامناسررب گیاای می از آن اسررت، بایسررتی توج  داشررت ک 

ران رشو زایشی شود. ب  امین دلی  استفاده از گون  گیاای مناسب، شنایت مطلوب گیااان و اررام شون گیاه با تنش یشكی در دو

عملكرد ار گیاه زراعی (. Jalilian et al., 2005ای بریودار اسررتنو )سررازگار با شرررای  آب و اوایی منطق  از اامیت فوق العاده

ب منابع رشو اماننو نور، مواد غ ایی و یاك است. حواکثر تولیو دان  ای برای کساای مختلف و درون بوت حاص  ررابت بین بوت 

آیو ک  این ررابت اا ب  حوار  رسرریوه و گیاه بتوانو از منابع رشررو موجود حواکثراسررتفاده را در واحو سررطح انگامی ب  دسررت می

نیاز ب  سطح برگ کافی دارد ک  ب  تابو، ک  بر سرطح پوشرش گیاای میکارایی ج ب انر ی یورشریوی .(Biabani 2008)بنمایو 

سطح یاك میسر  اا رویطور یكنوایت توزیع شوه باشو و سطح زمین را کامالً ب وشانو. این اوف با ت ییر فاصل  بوت  و توزیع بوت 

                                                 
 این مقال  مستخرج از طرح پژواشی است ک  اعتبار آن توس  دانشگاه آزاد اسالمی رصرشیرین تأمین شوه است.
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تار( و کیلوگرم دراك 26-776بوت  در مترمربع )معادل 30-05تراکک بوت  مناسب برای تیپ دسی نخود بین  .(Naseri, 2008)اسرت 

 .( Hawthome et al., 2003)باشوکیلوگرم دراكتار( می 756بوت  در مترمربع )معادل 85-36در تیپ کابلی نخود بین

 

 مواد و روش ها

دریق   83درج  و  30در مارع  آموزشرری تحقیقاتی دانشررگاه آزاد اسررالمی کرمانشرراه با طول ج رفیایی  7337آزمایش در سررال        

متر از سطح دریا انجام شو. متوس  میانگین بارنوگی سالیان    7357دریق  شررری و ارتفاا  70درج  و  01فیایی شرمالی و عرض ج را

درج   3/07و   -5/3گراد و حوار  و حواکثر دمای مطلق ب  ترتیب درج  سررانتی 0/70متر، میانگین درج  حرارت سررالیان  میلی 310

تصادفی با  اای کام اشت. در این تحقیق از طرح آزمایشی فاکتوری  در رالب طرح بلوكاای بهمن و تیر تعلق دگراد ب  ماهسرانتی

 86، 76سطح  5و فاکتور تراکک بوت  در    ILC482سطح شام  ررک ااشک، آرمان، 3آن فاکتور ررک در تكرار اسرتفاده شرو ک  در  3

و   0/1با واکنش یاك  رسرری-سرریلت ورد آزمایش از نوابوت  در مترمربع مورد مقایسرر  ررار گرفتنو. یاك زمین م 56و 06، 36،

سازی زمین و تهی  بستر ب ر شام  شخک، ی  نوبت دیس  و ایجاد مارع  آزمایشی در سال رب  ب  صورت آیش بود. عملیات آماده

ا سک ویتاواکس اسفنوماه صورت گرفت. ب راا رب  از کاشت ب 80متری انجام و کاشت در تاری  سانتی 85ردیف کاشرت ب  فاصل  

کیلوگرم کود فسفات آمونیوم  756ب  میاان ی  و نیک در ااار ضوعفونی شونو. کود مورد نیاز با توج  ب  آزمایش یاك ب  صورت

کیلوگرم اوره تأمین شرو. ی  سروم کود اوره رب  از کاشت امراه با کود فسفات ب  زمین داده شو و مابقی ب  صورت سرك  766و

روز ادام  یافت.  75روز بعو از سررباشررون شررروا و با فاصررل  زمانی  75اا برداری از کرتیاه داده شررو. نمون در مراح  حسررا  ب  گ

اا پس از جوا شون از بوت  برداشرت و پس از انتقال ب  آزمایشگاه برگ 5برداری برای این منرور و با رعایت حاشری  در ار بار نمون 

اای اوایی بوت  ب  تفی  شام  برگ، سار ، غالف و دان  در آون با گیری شرو. انوامزهانوا Leaf area meterسرار  توسر  دسرتگاه 

ای ک  از نرر معادل   STATGRAPHسراعت ررار داده شو تا یش  شونو. با کم  برنام  02گراد ب  موت درج  سرانتی 16دمای 

اا و رسرررک نموداراا با اسرررتفاده از دادهدار و ضرررریرب امبسرررتگی براالتری داشرررت انتخراب شرررو. تجایر  و تحلی  آمراری معنی

 انجام شو. Excelو   SASافاارااینرم

 

 نتایج و بحث

 (LAI)شاخص سطح برگ 

 LAI اای مختلف رونو مشابهی در طول دوره رشو داشت. با گ شت زمان نتایا نشران داد ک  شرایب سرطح برگ در تراکک       

ب اا و تخصررریحواکثر مقوار یود رسررریو و سررر س ب  دلی  پیری و ریا  برگدای ب  افاایش یافت و در مرحل  گلوای و غالف

اای در حال پرشرون رونو ناولی طی کرد. افاایش تراکک کاشت نخود با ایجاد ی  فضای اا و دان بیشرتر مواد فتوسرنتای ب  غالف

وت  در مترمربع در تمام فص  ب 76و  56سربا مناسرب در واحو سرطح سبب افاایش شایب سطح برگ گردیو، ب  طوری ک  تراکک 

(. در بین اررام نیا ررک ااشررک بیشررترین و ررک آرمان 7رشررو ب  ترتیب دارای بیشررترین و کمترین شررایب سررطح برگ بودنو )شررك  

 گاار  شوه است.Hassanzadeh  (2000 )کمترین مقوار شایب سطح برگ را دارا بودنو. نتایا مشابهی توس  

 

 (CGR)سرعت رشد محصول 

باشنو و اای رویشی کک میمقوار سررعت رشو محصول در مرحل  اولی  رشو گیاه ناچیا بوده زیرا در ابتوای رشو تعواد مریستک       

س از آن ب  رسو و پآن افاایش یافت  تا ب  ی  حونهایی می با کام  شرون پوشش گیاای و استفاده کارآموتر از نور یورشیو مقوار
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اا،   دان اای فتوسررنتاکننوه و انتقال مواد غ ایی با، کااش نفوذ نور ب  دای  کانوپی، پیر و زرد شررون انوامادلی  ررابت بیشررتر بوت 

شود. نتایا نشان داد ک  با افاایش تراکک بوت ، سرعت رشومحصول کنو و حتی مقوار آن منفی میرونو کااشی پیوا می  CGRمیاان 

شرتر، افاایش ج ب تشرعشرع و تولیو ماده یشر  در واحو سطح افاایش یافت. رونو در طول دوره رشرو ب  دلی  پوشرش گیاای بی

دای تا موت کوتاای پس از گلوای بود و از آن ب  بعو رونو کااشی آغاز گردیو ب  طوری ک  تعواد از شروا سار  CGRافاایشری 

اای مختلف، (. در بین ررک8ارا بودنو )شك  بوت  در مترمربع کمترین سررعت رشرو محصول را د 56بوت  در مترمربع بیشرترین و  76

اای ررک آرمان و ااشررک ب  ترتیب بیشرررترین و کمترین سرررعت رشرررو محصررول را ب  یود ایتصرررای دادنو. این نتایا  با گاار 

Habibzadeh et al., 2002  .مطابقت دارد 

 (RGR)سرعت رشد نسبی 

رونو ناولی داشت. در ابتوای فص  رشو ب  علت نفوذ نور ب  دای  پوشش رونو ت ییرات سررعت رشرو نسبی در تمامی تیماراا        

باالتر اسرت. با گ شرت زمان و افاایش سررن گیاه ک   RGRاا و در نتیج  تنفس کمتر گیاه، مقوار گیاای و سرای  انوازی کمتر برگ

ی ک  مقوار آن در انتهای فص  رشو ب  یابو ب  طورکااش میRGR امراه با گسرتر  بوت  و سای  انوازی برگ ااست ب  طور موام 

اای باالتر، بیشتر در تراکک RGRکاست  شو،  رونو کااشی  RGRکمترین میاان و حتی منفی گردیو. با افاایش تراکک بوت  از مقوار 

(. در 3ت )شرررك  بوت  در مترمربع از ی  مقوار باالتری بریوردار اسررر 76تر بود. ب  نحوی ک  تراکک اای پایینو سرررریعتر از تراکک

ب   RGRابتوای فصر  رشو ررک ااشک از سرعت رشو نسبی بیشتری بریوردار بود. با گ شت زمان و افاایش سن گیاه شیب کااشی 

 ,.Habibzadeh et alدلی  کااش بیشرتر ماده یشر  از سررعت بیشرتری نسربت ب  سایر اررام بریوردار بود. نتایا مشابهی توس  

 گاار  شوه است. Hassanzadeh., 2000و  2002

 (TDM)کل  تجمع ماد  خشک

اا نشان داد بوت  در مترمربع را بر سایر تراکک 76اای مختلف، برتری تراکک رونو ت ییرات تجمع ماده یش  ک  بوت  در تراکک       

اای دیگر ب  علت   تراککبوت  در مترمربع نسبت ب  56روز بعو از کاشرت تا آیر فصر  رشو این برتری ادام  داشت. تراکک  28و از 

(. در ابتوای فص  رشو ب  0اای مختلف منجر ب  کااش تولیو ماده یش  شو )شك  گیری از نهادهررابت بیشتر گیااان و عوم بهره

روز پس از  06دلی  پایین بودن دما و کک بودن سرررطح فتوسرررنتاکننوه، تجمع ماده یشررر  رونو کنوی داشرررت  و این رونو تقریباً تا 

نسبت ب  ررک ااشک از تجمع ماده یش  بیشتری بریوردار  ILC482در کلی  ررک اا مشااوه شو. در این زمان ررک آرمان و  کاشرت

 بودنو و نسبت ب  سایر اررام رشو یطی را زودتر آغاز کردنو.
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