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بررسی اثرات تراکم بوته بر برخی از اجزای عملکرد ارقام نخود زراعی در شرایط دیم 

 کرمانشا  )هرسین(
 3، محمواربال ربادی7، منصور سراجوری 8سیو حسین صباغ پور ،*7فریو چایی چیان

 ، مرکا تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اموان -8، دانشگاه آزا د اسالمی، واحو  بروجرد -7

 دانشكوه کشاورزی، دانشگاه رازی -3

*fchaechian@yahoo.com

 

چکید 

اکتوری  ی بصورت فآزمایشب  منرور بررسی اررات تراکک بوت  بر روی عملكرد و اجاای عملكرد اررام نخود زراعی در شرای  دیک، 

در شرای  دیک )کشت بهاره( در شهرستان ارسین  7323-36رالب طرح بلوك اای کام  تصادفی در س  تكرار در سال زراعی  در

، 86،  76و بیونیا ( و تراکک بوت  در پنا سطح )  ILC 482،)استان کرمانشاه(  اجراء گردیو. فاکتوراا شام  ررک در س  سطح )آزاد

درصو گ  دای،  تعواد روز  56تعواد روز تا بوت  درمترمربع( بودنو. نتایا نشان داد تراکک بوت  تاریر معنی داری بر روی  56و 06،  36

داشت. بیشترین و کمترین عملكرد دان  ب  عملكرد بیولو یكی  و عملكرد دان    تعواد شای  اای اولی ،درصو غالف دای،   56تا 

بوت  در مترمربع بود. ار چنو اررام از نرر عملكرد دان  ایتالف معنی داری نواشتنو ولی ررک آزاد با  56و  36ترتیب مربو( ب  تراکک 

 بیشترین عملكرد دان  را نسبت ب  سایر اررام تولیو کرد.  کیلوگرم در اكتار 7630
 

 بوت ، ررک، عملكرد و اجاای عملكرد. وا ه اای کلیوی:  نخود، تراکک

 

 مقدمه

 گیرداکثر غ ااای مردم بخصوی ارشار کک در آمو مورد استفاده ررار میر مهک پروتیین گیاای بوده ک  د حبوبات از منابع

میلیون اكتار و  3/77سطح زیر کشت وتولیو نخود در دنیا ب  ترتیب   8676طبق آمار منتشر شوه در سال  (. 7318)مجنون حسینی، 

 0/76حبوبات ایتصای دارد ک  ایران ب   کشور میلیون اكتار سطح زیر کشت در 7/7 (.8676میلیون تن اعالم شوه است )فائو،  3/76

حبوبات در کشور متعلق ب  دو گیاه نخود و عو  می  درصو سطح زیر کشت 21 .می شود درصو سطح زیر کشت کشور را شام 

جهان را ب  یود  در رتب  نرر سطح زیر کشت چهارمیناز اكتار می باشو ک    157666کشت نخود در کشور  باشو. سطح زیر

عملكرد میانگین  . (7325)صباغ پور،  ایران در شرای  دیک کشت می شود در نخود زیر کشت حدرصو سط 35 و ایتصای داده است

کمتر از نصف میانگین عملكرد جهانی و در اكتار می باشو ک   کیلوگرم 352حوود در واحو سطح در شرای  دیک در کشور  نخود

تراکک بوت  یكی از عوام  زراعی بسیار مورر در تعیین عملكرد دان  (. 8663)صباغ پور و امكاران، تولیو کننوه است  کشور اای مهک

است ک  یود تحت تاریر ررک و شرای  آب واوایی ررار می گیرد. از آنجایی ک  گیااان نخود ظرفیت یود تنریمی کمی دارنو ل ا 

(. تعیین 7302؛ کوچكی،  7313یاه ی  پیش نیاز ضروری است )کافی و امكاران،  برای حصول عملكرد باال، تراکک مطلوب گ

تراکک مناسب و انتخاب نوا ررک یكی از رااهای افاایش عملكرد نخود زراعی است، بطوریك  ک  در آزمایشی ارر چهار تراکک بوت  

(. 7325دان  کااش داشت  است )رفیعی وامكاران، بر صفات زراعی چهار ررک نخود نشان داد ک  با افاایش تراکک مقادیر عملكرد 

(،  گاار  کردنو ک  با افاایش تراکک، تعواد غالف در بوت  کااش می یابو 8660( و محمو نژاد و امكاران )8663لیو و امكاران )

ن تراکک بوت  ابی ب  بهتریک  علت را افاایش ررابت بین بوت  اا برای منابع محوود گاار  کرده انو. اوف از انجام این آزمایش دستی

 و ررک محلی بیونیا ( در شرای  دیک کرمانشاه )شهرستان ارسین(  بود.  ILC -482-برای س  ررک )آزاد
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 هامواد و روش

 35درج  و  01این شهرستان دارای طول ج رافیایی در شرای  دیک در شهرستان ارسین ) 7323-36آزمایش در سال زراعی 

متوس  و با متر  7005دریق  نسب ب  نصف النهار گرینویچ بوده و ارتفاا از سطح دریا  70و  درج  30 دریق  و عرض ج رافیایی

بود. ب  منرور بررسی اررات تراکک بوت  بر   0/1انجام گردیو. بافت یاك سیلتی رسی با  اسیویت  برابر  میلیمتر 001ناوالت ساالن  

 آزمایش فاکتوری  دردر شرای  دیک ارسین از شهرستان اای استان کرمانشاه  روی عملكرد و اجااء عملكرد اررام زراعی نخود 

در در شرای  دیک اجراء گردیو. فاکتوراا شام  ررک  7323-36رالب طرح بلوك اای کام  تصادفی در س  تكرار در سال زراعی 

. عملیات  آماده سازی زمین شام  شخک، دیس  در مترمربع( بودنو 56و  06، 36، 86، 76و بیونیا( و تراکک بوت  ) ILC 482 )آزاد، 

اسفنو ماه صورت گرفت.  میاان مصرف کود پس  83سانتی متر در پاییا انجام گردیو و  کشت در  36و ایجاد ی  کاشت ب  فاصل  

درصو  56 ب  یاك مارع  اضاف  شو. از صفات تعواد روز تا 5O2P  کیلوگرم 36کیلوگرم ازت یالب و  86از تجای  یاك بر اسا  

ب  دان ، محاس درصو  غالف دای، تعواد شای  اای اولی ، عملكرد بیولو ی ، تعواد دان  در بوت  و عملكرد 56گ  دای، تعواد روز تا 

  .گردیو

 
 

 نتایج و بحث

  در بوت ، عملكرد غالف دای،  تعواد دان %56نتایا نشان داد  تراکک بوت  تاریر معنی داری در سطح احتمال ی  درصو بر تعواد روز تا 

ن تعواد ک  ررک آزاد از بین دیگر اررام دارای باالتری بیولو یكی،  و عملكرد دان  داشت. امچنین نتایا مقایس  میانگین اررام نشان داد

( ب  ونتایا مقایس  میانگین نشان داد ک  بیشترین و کمترین عملكرد دان  ب  ترتیب مربروز(بود.  80/13درصو گ  دای ) 56روز تا 

بوت  در متر مربع  56درصو غالف دای مربو( ب  تراکک  56بیشترین تعواد روز تا بوت  در مترمربع حاص  گردیو.  56و  36تراکک اای 

( کمترین تعواد شای  را داشت. ارر واریت  80/7(،  و ررک بیونیا )66/3بیشترین شای  اصلی )   ILC 482بود. نتایا نشان داد ک  ررک  

کیلوگرم در اكتار بود. و تراکک  3812بوت  بر عملكرد بیولو ی  معنی دار بود. ررک آزاد دارای بیشترین عملكرد بیولو ی  و تراکک 

(. ار چنو اررام از نرر عملكرد 3و 7،8بوت  بیشترین مقوار بودنو ولی اررات متقاب  آنها معنی دار نشو )جوول اای  56و 06اای 

بیشترین عملكرد را نسبت ب  سایر اررام تولیو کرد.  کیلو گرم در اكتار 7630نو ولی ررک آزاد با ایتالف معنی دار آماری نواشت

 کیلوگرم در اكتار بود.   331و  315و بیونیا ب  ترتیب  ILC 482عملكرد اررام  
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 گین مربعات(تجای  واریانس ارر واریت  و تراکک بر صفات عملكرد و اجاای عملكرد نخود )میان  - 7جوول

 درج  منابع ت ییرات

 آزادی

 تعواد روز تا

 درصوگلوای 56 

 تعواد روز تا 

 درصو غالفوای 56

 تعواد شای  

 اولی   در  بوت 

 تعواد دان 

 در بوت 

عملكرد   

 بیولو ی 

 عملكرد 

 دان 

 8 60/7 80/3 75/6 62/305 08/7871 ns 10/71 (Rتكرار )

 8 **00/57 **60/10 **35/73 ns 15/363 **13/0510 * 37/735 ( Vواریت )

 0 *30/3 **25/1 ns 86/6 **30/7022 **87/70522  **73/806 ( Dتراکک)

 V×Dاررمتقاب 

 یطا

2 

82 

ns36/7 

73/7 

ns 05/7 

23/6 

ns 60/6 

71/6 

ns 27/55 

08/783 

ns 28/255 

33/7773 

ns 87/30 

02/12 

ضریب ت ییرات 

 )درصو(

- 03/7 78/7 27/71 06/32 33/76 0/5 

ns  ،*درصو می باشو. 7و 5ب  ترتیب عوم ایتالف معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  **و 

 

 مقایس  میانگین ارر اررام  مختلف  نخود  بر عملكرد و اجاای عملكرد دان   - 8جوول

 اررام نخود

 

تعواد روز تا 

 درصوگلوای56

تعواد روز تا 

 درصوغالفوای56

 تعواد شای 

 ر  بوت اولی   د 

 تعواد دان 

 در بوت 

 عملكرد بیولو ی 

 )کیلوگرم در اكتار(

 عملكرد دان 

 )کیلوگرم در اكتار(

 a 80/13 a  11/11  a 11/5  ab26/82  a 3812 a 0763  آزاد

ILC-482  b  33/03  b 11/11 a 11/1  a80/33  b8207  b315 

 b 80/16  b51/11  b  51/1  b80/80  ab3631  ab331  بیونیا

 ستونهایی ک  دارای حروف مشترك استنو نشان دانوه عوم ایتالف معنی دار می باشنو.
 

 مقایس  میانگین ارر تراکک اای مختلف بوت  بر عملكرد و اجاای عملكرد نخود - 3جوول 
 تراکک 

 )بوت  در مترمربع(

 تعواد روز تا

 درصوگلوای56 

 تعواد روز تا

درصو 56 

 غالفوای

 تعواد شای  

 ولی   در  بوت ا

 تعواد دان 

  در بوت

 عملكرد  بیولو ی 

 )کیلوگرم در اكتار(

 عملكرد دان 

 )کیلوگرم دراكتار(

11  c 77/16 c 33/26 a 77/8 ab  00/01 c  8570  dc 301  

51  bc 00/16 c 22/26 a  00/8  b 00/30 b  8213 ab   7632 

11 

11 

21 

 ab 33/17 

 ab 00/17 

 a 88/18 

bc 88/27 

b 22/27 

a 66/23 

a  00/8 

a 00/8 

a 00/8 

 bc 88/81 

 cd 66/73 

 d  55/75 

b 8332 

a  3005  

a 3005  

a 7601  

bc 333  

d 333  

 ستونهایی ک  دارای حروف مشترك استنو نشان دانوه عوم ایتالف معنی دار می باشنو.
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صالح ا. برتری کشت نخودپاییاه نسبت ب  کشت بهاره در استان کرمانشاه، افتمین کنگره زراعت و 7327صباغ پور، سیو حسین. 

 .860، ی 7327نباتات. کرج شهریور 
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 .1111. زمستان 1شماره ،  3اجااء آن مجل  علوم زراعی ایران. جلو 

 .دانشگاه تهران ،حبوبات در ایران، انتشارات جهاد دانشگاای .7318 .سینی، ناصرحجنون م
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