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 اثر تاریخ کاشت و تراکم  بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اصالح شد  نخود

 هاشم در استان همدان  
 0و ناصر یوابنوه 3اهلل مرااری، حجت8پور، سیو حسین صباغ*7حمیورضا طهماسبی طالع

دانشیار، مرکا تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی   -8ر دانشجوی کارشناسی ارشو، دانشگاه آزاد اسالمی واحو کرج، دانشكوه کشاورزی 7

 شگاه آزاد اسالمی واحو کرج، دانشكوه کشاورزیاستاد، دان  -0دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا اموان، دانشكوه کشاورزی  -3استان اموان 
*reza_h_1362@yahoo.com 

 

د یچک  

  یفاکتور تصور ب ی شیآزما ااشک، ررکی زراع نخود عملكردی اجاا و عملكرد بر بوت   تراکک و کاشت  یتار ارری بررس منرور ب 

ی کشاورز قاتیتحق مرکادر  اکباتان ستگاهیا در 7336-7323ی زراع سال در تكرار 0 دری تصادف کام ی اا بلوك طرح رالب در

 سطح ارچه در بوت  فاکتورتراکک و( انگام رید بهاره و بهاره ،یانترار اه،ییپا) سطح 0در کاشتی اا  یتار. ویگرد اجرا اموان استان

 و بوت  در  یرانو شای  تعواد یرو بر بوت  تراکک و کاشت  یتار ک  داد نشان انسیوار  یتجا از حاص  اینتا. بود( 06 ،36 ،86 ،76)

  یاول شای  تعواد بر روی یداری معنراریر  کاشت  یتار نیامچن. داشت در صو 7 احتمال سطح درارر معنی داری  برداشت شایب

 ف،درغال دان  وادتع بوت ، در غالف تعوادبر روی صفات  بوت  تراکک و کاشت  یتار متقاب  اررات. داشت دان  كصوی وزنو  بوت  در

( اكتار در گرم لویک 7008) عملكرد نیباالتر ک  داد نشان نیانگیم س یمقا اینتا. ویگرد داری معن دان  عملكرد و  یولو یب عملكرد

 ب ی تراران کشت از کاشت در ریتای با گفت توانیمی کل طور ب  .بود مترمربع در بوت  86 تراکک بای انترار کشت  یتار ب  مربو(

 در بوت  86 تراکک بای انترار کشت در ااشک ررک شودی م  یتوص ل ا ،ابوی یم کااش سطح واحو در عملكرد اانیم انگام رید بهاره

 .  گردد کشتدر شرای  اموان  مترمربع

 و اجاای عملكرد وا ه اای کلیوی: تاری  کاشت، تراکک، نخود، عملكرد
 

 مقدمه

کالری  8866حتیاج دارد ولی در کشوراای عقب افتاده و جهان سوم این میاان کالری انر ی ا 8266انسان ب  طور متوس  روزان  ب     

بقوالت  یانواده ب  (.Cicer arientinum L(. نخود )Pratap & Kumar, 2011؛ 7318برای ار نفر در روز است )مجنون حسینی، 

(Fabaceae) 72ن )پروتئی از سرشار غ ایی منابع ترینهکم از یكی و زیاد غ ایی ارز  دارای نخود یش  و رسیوه دارد، ب ور تعلق 

ب   اك،ی حاصلخیای در توانونیا می گیاه است. این بریوردار یوبی انبارداری و نگهواری رابلیت از نیا و باشومی  درصو( 83تا 

 و دارد کشور ارلیمی  یشرا با بیشتری سازگاری حبوبات سایر ب  نسبت گیاه این ک این ب  توج  باشو. با مؤرر یش  مناطق در ویژه

گیرد )بارری و  اررر کشور مسئوالن و کشاورزان توج  مورد بیشتر بایو کنو، تأمین را کشور پروتئینی نیازاای بخشی از توانومی

 د( با بررسی تراکک بر روی عملكرد و اجاای عملكرد دان  نخود اعالم نمود ک  تراکک بوت  بر تعوا7322بیابانی )(. 7310امكاران، 

 شك وراموسوی و پ دار داشت.اای جانبی ارر معنیاای پوك در بوت  و تعواد شای غالف در بوت ، وزن اااردان ، تعواد غالف

( با ارزیابی پاس   نوتیپ نخود کابلی ب  تاری  کاشت اظهار نمودنو ک  با تأییر در زمان کاشت و مصادف شون مرحل  پر 7325)

اای نسبتاً باال در انتهای فص  رشو، تولیو زیست توده و عملكرد دان  نخود ب  ترتیب ب  حرارت شون دان  با تنش یشكی و درج 

درصو( و کااش وزن صو دان   06درصو کااش یافت. کااش عملكرد عموتاً ب  دلی  کااش تعواد غالف در بوت  ) 23و  00میاان 

 درصو( بود. 38)

 هامواد و روش
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فروردین( و  88اسفنو( و بهاره دیر انگام ) 83(، بهاره )آذرماه 87آبان(، انتراری ) 81کاشت پاییاه )ب  منرور بررسی ارر تاری     

بوت  در متر مربع( بر عملكرد و اجاای عملكرد نخود زراعی ررک ااشک، آزمایشی ب  صورت فاکتوری  در  06و  36، 86، 76تراکک )

در ایستگاه اکباتان مرکا تحقیقات کشاورزی استان  7336-7323زراعی  تكرار در سال 0اای کام  تصادفی در رالب طرح بلوك

ت ، در بو تعواد غالف بوت  بصورت تصادفی  انتخاب و میانگین 5. جهت تعیین اجاای عملكرد از ار کرت تعواد اموان اجرا گردیو

ت ،  وزن صو دان  ربت وعملكرد بیولو ی  و اای رانوی  در بواای اولی  در بوت  ، تعواد شای تعواد دان  در غالف، تعواد شای 

  و تجای  و تحلی  آماری توسعملكرد دان  مشخب گردیو. در نهایت شایب برداشت با استفاده از فرمول مربوط  محاسب  شو 

 صورت گرفت. MSTAT-Cو  SASافااراای نرم

HI= EY/BY*100 
HI = شایب برداشت   EY=  عملكرد ارتصادی  BY=   ی عملكرد بیولو  

 

 نتایج و بحث

صفات وزن صو دان ، تعواد غالف در بوت ، تعواد دان  در روی نتایا حاص  از تجای  واریانس نشان داد ک  ارر تاری  کاشت بر 

 7اای رانوی  در بوت ، عملكرد بیولو ی ، و شایب برداشت در سطح احتمال اای اولی  در بوت ، تعواد شای غالف، تعواد شای 

در صو نیا بر صفات  تعواد غالف در  33(. امچنین نتایا نشان داد ک  تراکک بوت  با احتمال 7داری داشت )جوول معنیدرصو تاریر 

(. امچنین ارر متقاب  7داری داشت )جوول اای رانوی  در بوت ، عملكرد بیولو ی ، و شایب برداشت تاریر معنیبوت ، تعواد شای 

تعواد غالف در بوت ، تعواد دان  در غالف، عملكرد بیولو ی  و عملكرد دان  در سطح  تاری  کاشت و تراکک بوت  روی صفات

کیلو گرم در اكتار( مربو( ب   7008(. نتایا مقایس  میانگین  نشان دادک  باالترین عملكرد )7داربود )جوول درصو معنی 7احتمال 

کیلو گرم در اكتار( مربو( ب  تاری  کشت بهاره  776عملكرد )بوت  در مترمربع بود، وکمترین  86تاری  کشت انتراری با تراکک 

 8370(. امچنین نتایا مقایس  میانگین نشان داد ک  باالترین عملكرد بیولو ی  )3بوت  در مترمربع بود )جوول 06دیر انگام با تراکک 

(. کمترین عملكرد بیولو ی  3بود )جوولبوت  در مترمربع  86تراکک  کیلو گرم در اكتار( نیا مربو( ب  تاری  کشت انتراری با

رسام و امكاران  (.3بوت  در مترمربع بود )جوول 76کیلو گرم در اكتار( مربو( ب  تاری  کشت بهاره دیر انگام با تراکک  7617)

الم نمودنو اع (Pimpinella anisumبررسی ارر تاری  کاشت و تراکک گیاای بر عملكرد و اجاای عملكرد دان  انیسون ) با( 7320)

یابو. این نتایح دار داشت  و با تأییر در کاشت، عملكرد بیولو ی  کااش میک  ارر متقاب  تیماراا بر عملكرد بیولو ی  ارر معنی

( با 7321( است. گلچین و امكاران )7325( ورابتی و جعفر زاده )7336عربی و امكاران )امسو با نتایا ب  دست آموه توس  کالت 

قاب  تراکک و ، اعالم نمودنو ک  ارر متط  بین تراکک بوت  و عملكرد دان  س  ررک لوبیا چیتی در تاری  اای مختلف کاشتراببررسی 

رسام و امكاران ( و 7325دار است. این نتایح امسو با نتایا ب  دست آموه توس  رابتی و جعفرزاده )تاری  کاشت بر عملكرد معنی

بوت  در متر مربع  86و  76اای داو ک  تیماراای پاییاه با تراککماراا بر تعواد غالف در بوت  نشان میباشو. ارر متقاب  تیمی( 7320)

دارای بیشترین تعواد غالف در بوت  استنو. ارچ  از تاری  کاشت پاییاه ب  سمت انتراری، بهاره و بهاره دیر  33/08ار دو با تعواد 

( ب  بررسی تاری  کاشت و 7325(. رابتی و جعفرزاده )3در بوت  کااش یافت )جوول انگام و افاایش تراکک رفت ، تعواد غالف 

أییر در کاشت دار بوده و با تاا اعالم نمودنو ک  ارر متقاب  تیماراا بر تعواد یوش  در بوت  معنیتراکک کاشت بر برنا پردایتنو، آن

(، 7320) دریرضوانی مقوم و صاطبق با نتایا ب  دست آموه توس  و افاایش تراکک تعواد یوش  در بوت  کااش یافت. این نتایح من

( است. ارر متقاب  تیماراا بر تعواد دان  در غالف نیا نشان داد ک  تیمار انتراری با 7320مقوم و احمو زاده )( ورضوانی7323رزمی )
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د و در سایر تیماراا کااش تعواد دان  در غالف دارای بیشترین تعواد دان  در غالف بو 11/7بوت  در متر مربع با تعواد  86تراکک 

( با بررسی ارر تراکک کاشت و تاری  کاشت بر عملكرد و فنولو ی کلاا بیان 7323(. کهراریان و امكاران )3مشااوه شو )جوول 

مار پاییاه ت نشان داد ک  تیدار است. در مورد وزن صو دان ، ارر تاری  کاشنمودنو ک  ارر متقاب  تیماراا بر تعواد دان  در غالف معنی

گرم، بیشترین میاان را در وزن صو دان  داشت. در تیماراای انتراری، بهاره و بهاره دیر انگام کااش وزن صو دان  مشااوه  03/36با 

روتئین پ( با بررسی ارر تاری  کاشت و تراکک بوت  بر عملكرد، اجااء عملكرد و میاان 7321کیا و عایای )(. مسعودی8شو )جوول 

دار داشت  و با تأییر در کاشت ( اعالم نمودنو ک  تاری  کاشت بر وزن صو دان  ارر معنی.Phaseolus vulgaris Lاررام لوبیا ررما )

باشو. ارر تاری  کاشت بر تعواد ( می7325وزن صو دان  کااش یافت. این نتایح امسو با نتایا ب  دست آموه توس  محمودی )

دارای بیشترین تعواد شای  اولی  بودنو  58/8و  55/8یا نشان داد ک  تیماراای پاییاه و انتراری ب  ترتیب با تعواد اای اولی  نشای 

و  60/76اای رانوی  مشااوه شو ک  تیمار پاییاه با تعواد امچنین در مورد ارر تاری  کاشت و تراکک ار ی  ب  تنهایی بر تعواد شای 

اای اای رانوی  بودنو. تیماراای بهاره و بهاره دیر انگام امچنین تراککدارای بیشترین شای  03/3مربع با  بوت  در متر 76تیمار تراکک 

( طی پژواشی با عنوان بررسی ارر 7325(. ااشک آبادی و صوارت حور )8اای رانوی  شونو )جوول باالتر باع  کااش تعواد شای 

( ب  این نتیج  رسیونو ک  تاری  کاشت .Vicia faba Lد بارالی مازنورانی زمستان  )تراکک و تاری  کاشت بر عملكرد و اجاای عملكر

کیا و عایای درصو بر تعواد انشعابات رانوی  نیا دارد. این نتایا امسو با نتایا ب  دست آموه توس  مسعودی 7دار در سطح ارر معنی

در مورد شایب برداشت نیا ارر تاری  کاشت و تراکک ار ی   است.نخود  ( در مورد گیاه7320( و محمو نژاد و سلطانی )7321)

درصو باالترین شایب  52/08بوت  در متر مربع با  76درصو و تراکک  67/53ب  تنهایی نشان داد ک  تیمار تاری  کاشت انتراری با 

اررام بومی و اصالح شوه برنا ( با بررسی ارر تراکک و تاری  کاشت بر 7320(. مهووی و امكاران )8برداشت را داشتنو )جوول 

بت ب  شااو را دار نساای کاشت پایین، بیشترین شایب برداشت معنیاعالم نمودنو ک  تیمار تاری  کاشت بهاره و امچنین تراکک

 داشتنو.

 
   اولی  در بوت ، تعواد شای  رانوی  در بوت ، عملكرد، عملكرد بیولو ی  و شایب برداشتر تجای  واریانس میانگین مربعات صفات وزن صو دان ، تعواد غالف در بوت ، تعواد دان  در غالف، تعواد شای7جوول 

 درج  بع ت ییرامن

 آزادی

 (MSمیانگین مربعات )

تعواد دان  در  تعواد غالف در بوت  وزن صودان 

 غالف

 عملكرد عملكرد  تعواد شای  رانوی  تعواد شای  اولی 

 بیولو ی  

 شایب 

 برداشت

 ns82/3 ns88/7 ns68/6 **53/6 ns06/7 72862/27 ns ns80/707025 ns86/7 3 بلوك

 3 **73/780 **23/3607 **50/7 **32/7 **01/00 0285753/26** **28/5360138 **27/2677 (Aتاری  کاشت )

 3 ns80/72 **77/306 **77/6 ns60/6 **50/06 02102/38** **08/006337 **50/703 (Bتراکک کاشت )

 B×A 3 ns03/0ر متقاب  ار

 

**10/17 **33/6 ns72/6 ns22/8 57335/60** **53/823735 ns08/03 

00/2732 83/8 73/6 67/6 72/8 03/1 05 یطا  30/28071 66/33 

08/76 30/73 60/70 31/78 03/1 73/76   ضریب ت ییرات )%(  30/73 81/70 

n. s،*  باشنو. درصو می 7و  5دار در سطح احتمال تفاوت معنیدار و ب  ترتیب بیانگر عوم تفاوت معنی **و 
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 تیمار

 MSTAT-Cافاار ر مقایس  میانگین اررات متقاب  با نرم 3جوول 

 عملكرد 

 ) کیلوگرم در اكتار( 

 عملكرد بیولو ی  

 )کیلوگرم در اكتار(
 تعواد دان  در غالف تعواد غالف در بوت 

a7b7 i37/7607 f17/7125 a33/08 f63/7 

a7b8 b13/7070 a36/8220 a33/08 f60/7 

a7b3 c23/7303 c72/8357 b85/31 j20/6 

a7b0 d05/7733 e05/8718 c05/81 e80/7 

a8b7 b08/7330 c01/8006 cd33/82 b00/7 

a8b8 a36/7008 a00/8370 d15/88 a11/7 

a8b3 a07/7070 b85/8030 c28/81 i38/6 

a8b0 a31/7071 b15/8002 c31/70 c32/7 

a3b7 f20/570 f17/7125 g22/77 g33/6 

a3b8 g06/073 f63/7180 e03/86 k53/6 

a3b3 e78/068 c35/8326 gh01/2 h66/7 

a3b0 g20/312 d75/8838 h38/1 d38/7 

a0b7 h31/856 h08/7617 i55/5 k07/6 

a0b8 j32/706 gh01/7736 gh07/3 m05/6 

a0b3 i65/736 g25/7338 i32/0 i37/6 

 (65/6ر مقایس  میانگین اررات مستقیک بر اسا  آزمون دانكن ) 8جوول 

 تیمار

 

 تیمار

 

 تیمار

       

 وزن 

 صو دان 

 تعواد شای 

 اولی  در بوت 

 تعواد شای 

 رانوی  در بوت 

 تعواد شای  تیمار

 رانوی  در بوت 

شایب  رماتی

 برداشت

شایب  تیمار 

 برداشت

7a a03/36 7a a55/8 7a a60/76 7b a03/3 7a a15/55 7b a52/08 

8a b05/81 8a a58/8 8a b66/2 8b b06/2 8a a67/53 8b b31/35 

a3 b53/80 a3 b61/8 a3 b85/1 b3 b03/1 a3 b57/80 3b ab38/33 

0a c00/83 0a b32/7 0a c66/0 0b c20/5 0a c80/70 0b b05/35 

 دار استنو.اای دارای حوار  ی  حرف مشترك فارو ایتالف معنی* میانگین
      1  a                     5= تاریخ کشت پاییزهa =                         1تاریخ کشت انتظاری a                                   1= تاریخ کشت  بهارهa  تاریخ =

 هنگام       کشت بهاره دیر

 1b 5               بوته در مترمربع  11= تراکمb بوته در متر مربع              51= تراکمb1  1بوته در مترمربع                              11=  تراکمb  بوته  11=  تراکم

 در متر مربع
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a0b0 j10/776 g58/7363 i20/0 l57/6 

 دار استنو. اای دارای حوار  ی  حرف مشترك فارو ایتالف معنی* میانگین

   1 a 5ریخ کشت پاییزه                         = تاa =                                3تاریخ کشت انتظاریa                                       1= تاریخ کشت  بهارهa  =

 تاریخ کشت بهاره دیر هنگام 

 1b 5                   بوته در مترمربع  11= تراکمb 3ر مربع                        بوته در مت  51= تراکمb  1بوته در مترمربع                              11=  تراکمb   =

 بوته در متر مربع 11تراکم 
 

 

توان گفت ک  با تاییر کاشت از کشت انتراری ب  بهاره دیر انگام میاان عملكرد در واحو سطح کااش می یابو. ل ا ب  طور کلی می

 بوت  در مترمربع کشت گردد.   86ک ااشک در کشت انتراری با توصی  می شود رر

 

 منابع

( .Cicer arientum Lاای کاشت بر عملكرد و اجاای عملكرد دان  و بریی یصوصیات زراعی نخود )، ارر آرایش7322بیابانی، ا.  

 . 80-75ررک فیلیپ، مجل  الكترونی  تولیو گیااان زراعی، جلو دوم، صب 

، ارر تاری  کاست بر روی عملكرد و اجاای عملكرد دان  دو ررک گنوم 7336چی.،.،ف، شی .،ح، سوری.  و ج، ایوهعربی، مکالت 

 .830-825.  صب 3، شماره 81زراعی نهال و ب ر، جلو ( در گرگان، مجل  ب .Triticum aestivum Lنان )

ررک کلاا در منطق   5ر تاری  کاشت بر عملكرد و فنولو ی .  بررسی ار7323کهراریان، ب.،ر، فاطمی.،ا، محموی.  و د، حبیبی.  

 12-17.  صب 3، شماره 0کرمانشاه، مجل  زراعت و اصالح نباتات، جلو 

 ، حبوبات در ایران، انتشارات جهاد دانشگاای دانشگاه تهران.7318مجنون حسینی، ن. 

اای فیایولو ی ، عملكرد یصوصیات مورفولو ی ، شایب . مطالع 7320مهووی، ف.، م، ر، اسماعیلی.، ا، فالح. و ه، پیردشتی. 

 .832-826. صب 0، شماره 1و اجاای عملكرد دان  در اررام بومی و اصالح شوه برنا. مجل  علوم زراعی ایران. جلو 

Pratap، A.  and J، Kumar.  2011، Biology and breeding of food legumes.  CPI group Ltd، Croydon.  

United Kingdom.  pp 583. 
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