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 در شرایط دیم استان زنجان سنتیمقایسه عملکرد سه رقم نخود در کشت خطی و 
 7سیو حسین ناظر کایكی، 8، نسیک رضوانی8وی، نادر محم7*مسعود کام 

کارشنا  ارشو زراعت مرکا تحقیقات کشاورزی و منابع -8عضو ایات علمی مرکا تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان  -7

 طبیعی استان زنجان

*masoud.kamel@yahoo.com 

 

 چکید 

می باشو. اغلب کشاورزان  توسع  حال در کشوراای مردم از بسیاری ر یک غ ایی در پروتئینی منابع مهمترین از یكی حبوبات

کننو و اغلب عملكرداای پایینی دارنو. ب  منرور بررسی ارر نوا کشت و ررک بر عملكرد نخود اروام ب  کشت سنتی حبوبات دیک می

در ایستگاه دیک یوابنوه اجرا شو.  7338اای کام  تصادفی در س  تكرار در سال رح اس لیت پالت بر پای  بلوكآزمایشی در رالب ط

سانتیمتر( و سنتی بود  و فاکتور فرعی س  ررک نخود بود. عملكرد و وزن  06و  85فاکتور اصلی دو نوا کشت یطی )فاصل  ردیف 

درصو و  5دار نبود. ارر ررک و نوا کشت در سطح رر ررک و نوا کشت بر عملكرد معنیگیری شو. نتایا نشان داد ک  اصو دان  انوازه

گرم بیشترین  3/82سانتیمتر با  06فاصل  ردیف درصو در صفت وزن صو دان  معنی دار شو.  7ارر متقاب  ررک و نوا کشت در سطح 

 8گرم بیشترین و ررک  13/82با  3ررک  تولیو کرده بودنو. گرم کمترین وزن صوان  را 8/81سانتیمتر با  85وزن صوان  و فاصل  ردیف 

 گرم کمترین وزن صو دان  را تولیو کرده بودنو. 35/81با 

 وا ه اای کلیوی: نخود، عملكرد، دیک، نوا کشت، ررک.

 

 مقدمه

 دیر از ما درکشور ومی باش توسع  حال در کشوراای مردم از بسیاری ر یک غ ایی در پروتئینی منابع مهمترین از یكی حبوبات

 (.7310است )بارری و امكاران،  مطرح بوده مردم غ ایی مهک منبع دومین عنوان ب  غالت پس از حبوبات امواره کنون تا باز

 75 عمق تا در را ب ور دیس  نریر وسایلی ب  توس  با س س و اروام نموده دست ا  صورت ب  نخود دانة کاشت ب  زارعان اغلب

و  گیردررار می زارعان این عنایت مورد کمتر تراکک تنریک و معین در عمق نخود ردیفی کاشت نماینو.می دفن یاك سانتیمتری

کاشت، داشت و  (.7325بود )احسانااده و امكاران،  کمتر رو  یطی با مقایس  در دست ا  کاشت رو  در دان  عملكردامچنین 

سنتی آن و  عملیات زراعتیرد. ااین  باالی گرو  سنتی و با استفاده از دست انجام می  و نیا بیشتر نقا( جهان ب  کشورمان در برداشت نخود

اای کاشت، ناز جمل  مشكالتی است ک  در زماد میگرد عملیات زراعی ییر درأمنجر ب  ت ا ًًک  عموتمربوط  ر در فص  گکمبود کارمضاف بر آن 

همترین م برداشت ب  رو  سنتی یكی از  زمان یاك در اینك  یارج شون ریش  گیاه ازو می آورد  برای زارعین بوجود داشت و بخصوی  برداشت

 باشو.میسنتی در تولیو محصول این گیاه معایب رو  

 در تعواد نیام اینك  با مربع متر در ب ر 782 ب  38 از تراکک افاایش نخود با در ک  ( دریافتنو7310گلع انی و امكاران ) راسمی

 و بوت  تراکک بین ک  ( دریافتنو7311) و امیری فرایوی .یابومی سطح افاایش واحو در دان  عملكرد ولی ابویمی کااش بوت 

 برای مربع متر در بوت  56 و 37 ‐06‐ 78 نوتیپ کرج  برای مترمربع در بوت  36 تراکک و داشت  وجود ارر متقاب  نخود  نوتیپ

 عملكرد بین دارمعنی تفاوت وجود عوم دیک ایالم شرای  ( برای7311علیااده ) شود. می دان  عملكرد حواکثر ب  منجر جک ررک

اوف از این گاار  مقایس  رو  سنتی با  کرد. گاار  را  مترمربع در ب ر 36 تا 75 اایتراکک در ILC028  نوتیپ نخود  دان 

 .رو  کاشت یطی و فاصل  بین یطو( کشت در شرای  دیک استان زنجان بود
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 هاروش مواد و

تصادفی در س   اای کام ب  منرور بررسی ارر نوا کشت و ررک بر عملكرد نخود آزمایشی در رالب طرح اس لیت پالت بر پای  بلوك

سانتیمتر( و سنتی  06و  85در ایستگاه دیک یوابنوه اجرا شو. فاکتور اصلی دو نوا کشت یطی )فاصل  ردیف  7338تكرار در سال 

در افت  اول فروردین اروام کشت شو. بوت  در متر مربع بود و  85س  ررک نخود بود. تراکک بوت  در کشت سنتی بود  و فاکتور فرعی 

ورت اا زمین ب  صمتر( بود. برای کشت یطی ابتوا با استفاده از فاروئر کرت 5/6ی  س  متری با عرض  0متر مربع ) 72اا کرتانوازه 

سانتیمتر بود. در مرحل  76سانتیمتر و فاصل  روی ردیف  1ت انجام شو. عمق کاشت ای در آمو و س س کشت با دسجو و پشت 

اای ک  گیری عملكرد بوت گیری شو. برای انوازهبوت  ب  طور تصادفی انتخاب و وزن صو دان  آنها انوازه 5رسیوگی از ار کرت 

ز نرم اا اعملكرد یواشت برداری شو. برای انالیا دادهاا جوا شوه و س س وزن گردیو و کرت با رعایت ارر حاشی  برداشت و دان 

 استفاده شو. Excelو برای رسک نمودار از برنام   SASافاار 

 نتایج و بحث

 عملکرد دانه

داری وجود نواشت. و ار س  ررک مورد استفاده (  نشان داد ک  بین اررام از نرر عملكرد دان  ایتالف معنی7تجای  واریانس )جوول 

( عملكرداای فاصل  و رو  کشت سنتی نشان داد ک  ررک دوم نسبت 8عملكرد نسبتاً یكسانی بودنو. مقایس  میانگین )جوول دارای 

ب  دو ررک دیگر عملكرد نسبتا بیشتری داشت و ررک سوم نیا کمترین عملكرد را داشت.  امچنین بین رو  سنتی با رو  کشت یطی 

شااوه نشو اما داری مشااوه نشو. با اینك  بین رو  کشت و فاصل  کشت ایتالفی معنیداری مو فاصل  یطو( کشت ایتالف معنی

و رو  سنتی  06سانتیمتر نسبت ب  فاصل   85( ک  فاصل  8مقایس  میانگین عملكرداای فاصل  و رو  کشت سنتی نشان داد )جوول 

 56( در بررسی ارر تراکک در فاصل  ردیف 7313ا پیما )از عملكرد بیشتری بریوردار شوه بود. و رو  سنتی کمتر از بقی  بود. ذر

 داری وجود نوارد.سانتیمتر بر عملكرد دریافت ک  بین اررام  نخود سیاه ایتالف معنی

 وزن صد دانه

درصو و ارر متقاب   5اا و رو  کشت و ررک بر روی وزن صو دان  در سطح ( نشان داد ک  ارر فاصل  ردیف7تجای  واریانس )جوول 

گرم بیشترین  3/82سانتیمتر با  06( ک  فاصل  8دار بود. مقایس  میانگین نشان داد )جوول درصو معنی 7ررک در فاصل  ردیف در سطح 

گرم کمترین وزن صوان  را تولیو کرده بود. مقایس  میانگین ارر ررک نشان  8/81سانتیمتر با  85وزن صوان  را تولیو کرده بود و فاصل  

داری نواشت. کمترین از نرر آماری ایتالف معنی 7گرم بیشترین وزن صوان  را تولیو کرد و با ررک  13/82با  3ک  ررک  (8داد )جوول 

اصلی  شایة در دان  صو وزن نرر از مختلف ( بین اررام7322گرم بود. ورار و امكاران ) 35/81با  8وزن صو دان  مربو( ب  ررک 

 . دارد وجود دار معنی بسیار ایتالف

ا  با افاایش فاصل  کشت وزن صو دان  7(.  ررک 7دار بود )جوول ارر متقاب  بین ررک در فاصل  ردیف در صفت وزن صو دان  معنی

با افاایش فاصل  ردیف کشت  8سانتیمتر تقریبا یكسان بود. در ررک  06افاایش یافت و وزن صو دان  در نوا سنتی نیا با فاصل  ردیف 

با  3سانتیمتری بیشتر بود. در ررک  85فاایش یافت و در نوا کشت سنتی کااش یافت ولی باز از فاصل  ردیف وزن صو دان  نیا ا

 (. 7سانتیمتر شو )شك   06افاایش فاصل  ردیف کشت وزن صو دان  کااش یافت و در نوا سنتی نیا باز کمتر از 
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 بر صفات عملكرد در نخود ارر فاصل  ردیف و ررک میانگین مربعاتتجای  واریانس  -7جوول 

 وزن صو دان  عملكرد دان  درج  آزادی  منابع ت یرات

 58/6 30/3027 8 بلوك

 35/5* 78/33 8 فاصل  ردیف

 73/6 50/180 0 یطا

 01/0* 27/720 8 ررک

 78/1** 62/830 0 فاصل  ردیف*ررک

 72/7 53/7370 78 یطا

 22/3 80  ضریب ت یرات )درصو(

 درصو استنو. 5و  7دار در سطح ب نشان دانوه ایتالف معنی* و ** ب  ترتی

 

 مقایس  میانگین وزن صو دان  در تیماراای مختلف -8جوول 
 وزن صو دان  تیمار وزن صو دان  تیمار

 ab30/81 7ررک  c83/81 سانتیمتر 85

 b35/81 8ررک  a3/82 سانتیمتر 06

 a13/82 3ررک  b3/81 کشت سنتی

 داری نوارنو.مشاب  با اک ایتالف معنیدر ار ستون حروف 
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