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 چکید 

اای لوكیرد شوه در رالب بی  بار  اایبرای ارزیابی سرطوح مختلف آبیاری تكمیلی و تراکک کاشت آزمایشی ب  صورت طرح کرت

(، 0Iتیمار آبیاری تكمیلی در س  سطح شام : تیمار بوون آبیاری یا شااو). اجرا شرو 7323-7336در سرال تكرار  3تصرادفی با  کام 

( در 2Iدرصررو غالف دای) 56درصررو گلوای +  56( و ی  بار آبیاری در مرحل  1Iدرصررو گلوای) 56ی  بار آبیاری در مرحل  

درون کرت اای فرعی مورد برسی بوت  در مترمربع  02و  38، 70م  : درون کرت اای اصلی و تیمار تراکک کاشت در س  سطح  شا

صفات تعواد غالف در بوت ، وزن صو دان   درصو غالف دای 56درصرو گلوای +  56در مرحل  با اعمال آبیاری تكمیلی . ررار گرفت

معنی  اد غالف در بوت ، و وزن صو دان  ب  طورو عملكرد دان  ب  طو معنی داری افاایش یافت. نتایا نشران داد با افاایش تراکک کاشت تعو

 داری کااش و  عملكرد دان  ب  طور معنی دار افاایش می یابو.

 ، اجاای عملكرد.، آبیاری تكمیلی، تراکک کاشت، عملكردنخودوا ه اای کلیوی: 

 

 مقدمه 

رزشمنو انسان و نیا تعلیف دام بسیار ا در ر یک غ ایی ای از پروتئین گیاای استنو ک  منابع ارزنوهحبوبات و ب  یصوی نخود 

معموال بعو از فص  اصلی بارنوگی کاشت  می شود و ب  رطوبت ذییره شوه در یاك  (. نخود دیکSabaghpour, 2004) می باشنو

میلی آبیاری تك(. 7320جلیلیان و امكاران وابست  است و تنش یشكی انتهایی از جمل  مهمترین محوودیت کاشت ب  شمار می رود )

(. تعواد دان  در Shoberi et al., 2006)در نواحی یش  است  عملیاتی با کارایی باال برای افاایش تولیو محصوالت کشاورزی

با انجام  (.Shoberi et al., 2006غالف با ربات ترین جاء عملكرد در حبوبات است و کمتر متارر از شرای  محیطی و زراعی است)

با افاایش (. 7320درصو غالف دای وزن صو دان  و عملكرد دان  افاایش می یابو )جلیلیان و امكاران،  56آبیاری تكمیلی در مرحل  

افاایش تراکک عملكرد افاایش می با (. Mohammadi, 2002و  7327تراکک، تعواد غالف در بوت  کااش پیوا کرد ) کهراریان 

 (. Gasemi Gholezan et al., 1994و   Holliday, 1990یابو )

 

 مواد و روش ها

 00درج  و  33در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد وارع در  شمال غرب استان لرستان در موار 7323-7336این تحقیق در سال 

ی   این آزمایش ب  صورت کرتهایمتر از سطح دریا ب  اجرا درآمو.  7031دریق   طول شرری در ارتفاا  58درج  و  02دریق  عرض شمالی و 

ررسی ب بار یرد شوه در رالب طرح بلوك اای کام  تصادفی در س  تكرار اجرا شو و طی آن دو فاکتور آبیاری تكمیلی و تراکک کاشت مورد

 ررار گرفتنو.
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ی  ( و 1Iدرصو گلوای) 56(، ی  بار آبیاری در مرحل  0Iسطح شام : تیمار بوون آبیاری یا شااو) 3فاکتور اصلی، تیمار آبیاری تكمیلی در 

در درون کرت اای اصلی و فاکتور فرعی، تیمار تراکک کاشت در ( 2Iدرصو غالف دای) 56درصو گلوای +  56بار آبیاری در مرحل  

سانتی متر 5/78و  85/0، 72/0 )برای دستیابی ب  تراکک اای کاشت  س  فاصل بوت  در مترمربع  (3D) 02و  38 (2D)، (1D)70 سطح  شام  :  3

 ک  درون کرت اای فرعی ب  صورت تصادفی ررار گرفتنو.  سانتی متر بین ردیف اای کاشت استفاده شو(  56ا و فاصل  رابت بین بوت  ا

زمین مورد آزمایش در پاییا با استفاده از گاوآان برگردان دار شخک زده شو، س س با استفاده از دیس  نسبت ب  یرد کردن کلوی  

ماه جهت از بین بردن علف اای ارز سبا شوه ی  بار کولتیواتور زده شو و جهت آبیاری یكنوایت  اا اروام گردیو، در اوای  اسفنو

کرت اای اصلی تسطیح نسبی توس  مال  انجام گرفت، پس از انجام عملیات آماده سازی زمین، نیاز کودی گیاه با توج  ب  نتایا 

سولفات پتاسیک در اكتار در سطح مارع  پخش و ب  وسیل  دیس   کیلوگرم 756کیلوگرم اوره اكتار و  766آزمون یاك ب  میاان 

در ااار ضو عفونی گردیونو.  8با یاك مخلو( گردیو. ب ور ررک آرمان رب  از کاشت با سک رارچ کش کاربوکسین تیرام ب  نسبت 

علف اای ارز در دو نوبت در  با دست انجام گرفت و مراربت اای زراعی الزم از ربی  مبارزه با 83/78/23کاشت ب ر در تاری  

ب  صورت وجین دستی در تیماراای آزمایشی ب  طور یكسان انجام گرفت و جهت مبارزه با آفت  82/8/36و  71/7/36تاری  اای

 کرم پیل  یوار نخود در دو نوبت با استفاده از سک سوین سک پاشی صورت گرفت. 

 

 نتایج و بحث

 تعداد غالح در بوته  

 ت،  تراکک کاش( در مورد صرفت تعواد غالف در بوت   نشان داد ک  ارر آبیاری تكمیلی7اا )جوولتجای  واریانس دادهنتایا حاصر  از 

( نشرران داد  8مقایسرر  میانگین اررات سرراده )جوول دار شرروه اسررت.و ارر متقاب  آبیاری تكمیلی در تراکک کاشررت در سررطح ی  درصررو معنی

 70عود و تراکک   76/35میانگین با  درصررو غالف دای 56درصررو گلوای +  56آبیاری در مرحل  ب  بیشررترین تعواد غالف در بوت  متعلق 

درصو گلوای +  56آبیاری در مرحل  ( نشان داد ک  تیمار 3مقایس  میانگین اررات متقاب  )جوولعود بود.  10/30بوت  در مترمربع با میانگین 

ا انجام آبیاری عود بیشرررترین تعواد غالف در بوت  را داشرررت.   86/33مترمربع با میانگین بوت  در  70برا تیمار تراکک  درصرررو غالف دای 56

ره طول دو   موجب افاایشدرصرررو غالف دای تعواد غالف در بوت  افاایش یافت. زیرا افاایش رطوبت راب  دسرررتر 56تكمیلی در مرحل  

با (.  Shoberi et al., 2006شررتری در دسررتر  گیاه ررا می گیرد )رشررو رویشرری و ماده یشرر  گیاه می گردد. در نتیج  مواد فتوسررنتای بی

اای باال اای پایین، معموالً منابع بیشرتری )آب، نور و فضا( نسبت ب  تراککدر تراککافاایش تراکک، تعواد غالف در بوت  کااش پیوا کرد زیرا 

 (. Mohammadi, 2002و  7327) کهراریان افاایش داوتوانو تعواد گره در سار  اصلی را گیرد و میدر ایتیار گیاه ررار می

 تعداد دانه در غالح

نشان داد ایچ  ی  از عوام  آزمایش  ( در مورد صرفت تعواد دان  در غالف7اا )جوولنتایا حاصر  از تجای  واریانس داده

عواد سرررلول اای تخک تقریبا در ام  معنی دار نشررروه انو. تعواد دان  در غالف با ربات ترین جاء عملكرد در حبوبات اسرررت زیرا ت

تخموان اا برابر است، تعواد دان  در غالف ب  طور راب  مالحر  ای متارر از شرای  تلقیح و مورعیت غالف در گیاه است و      رو  

 (.Shoberi et al., 2006اای زراعی و شرای  آب و اوایی ایتالف کمی در تعواد دان  در غالف ایجاد می کنو )

 د دانه وزن ص

( در مورد صرفت وزن صو دان  نشان داد ک  ارر آبیاری تكمیلی در سطح پنا درصو و 7اا )جوول نتایا حاصر  از تجای  واریانس داده

 متعلق ب  تیماروزن صو دان  بیشترین ( نشان داد 8مقایس  میانگین اررات ساده )جوول دار شوه است. معنی تراکک کاشرت در سرطح ی  درصو
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 57/33با میانگین  بوت  در مترمربع  70تراکک کاشت گرم و  76/38با میانگین  درصو غالف دای 56درصو گلوای +  56ر مرحل  آبیاری د

درصو غالف دای وزن صو دان  افاایش می یابو  زیرا آبیاری موجب   56درصرو گلوای +  56در مرحل  با انجام آبیاری تكمیلی  بود.  گرم

ار چ  آبیاری در مراح  آیر انجام گرفت   موجب  افاایش بیشتر وزن و ر شون دان  در زمان غالف بنوی می گردد افاایش طول دوره رشو و پ

زیرا در (. با افاایش تراکک کاشررت وزن صررو دان  کااش می یابو. 7320و  جلیلیان و امكاران،  7320)فالح و امكاران،  صررو دان  می شررود

 (.7327و نیا کوتاه شون دوره پر شون مورر دان  رشو دان  را محوود می سازنو )کهراریان  جامع  گیاای تراکک اای  باال ب  علت افاایش تنفس

 عملکرد دانه 

طح در س و تراکک کاشت( در مورد صفت عملكرد دان  نشان داد ک  ارر آبیاری تكمیلی 7اا )جوولنتایا حاص  از تجای  واریانس داده

( نشان 8وولمقایس  میانگین اررات ساده )ج دار شوه است.كمیلی در تراکک کاشت در سطح پنا درصو معنیی  درصو و ارر متقاب  آبیاری ت

کیلوگرم  در   7585با میانگین درصو غالف دای 56درصو گلوای +  56در مرحل  متعلق ب  تیمار آبیاری تكمیلی عملكرد دان  بیشترین داد  

درصو گلوای  56آبیاری در مرحل  ( نشان داد ک  تیمار 3مقایس  میانگین اررات متقاب  )جوول بود. 7105اكتار و تراکک کاشرت با میانگین 

با انجام کیلو گرم یشرررترین عملكرد دان  در اكتار را داشرررت.  7302بوت  در مترمربع با میانگین  70با تیمار تراکک  درصرررو غالف دای 56+ 

غالف دای عملكرد دان  افاایش یافت زیرا آبیاری تكمیلی بر روی تعواد غالف درصو  56درصرو گلوای +  56در مرحل  آبیاری تكمیلی 

در بوت  و وزن صررو دان  تاریرگ ار اسررت  و  موجب کنترل بسرریاری از شرررای  نامسرراعو جوی، ایجاد تقویت توانایی گیاه در تحم  و فرار از 

بب افاایش عملكرد نخود در واحو سررطح می گردد )فالح و یشرركی در اوایر دوره رشررو ،  افاایش سرررعت پر شررون دان   و در نهایت سرر

 . زیرا در تراکک پایین عملكرد دان  ب  دلی  تابش مسرررتقیکافاایش تراکک عملكرد افاایش یافت(.  با 7320و جلیلیان و امكاران 7320امكراران 

رما مرحل  پرشررون غالفها با تنش رطوبتی و گنور یورشرریو و دسررت رفتن رطوبت ناشرری از  تبخیر از سررطح یاك کااش می یابو و گیاه در 

مواج  می شرود  ولی در تراکک اای باال و در حو مطلوب ب  یاطر ایجاد ی  سرای  انواز مناسب گیاای بر روی سطح یاك، کارایی مصرف 

اع  افاایش وزن دان  گرفت  و ب آب باال رفت  و نور یورشیو ب  طور مستقیک بر سطح یاك تابیوه نمی گردد ک  رطوبت مورد استفاده گیاه ررار

(.  Gasemi Gholezan et al., 1994و  Holliday, 1990می گردد )

 جوول تجای  واریانس صفات مورد آزمایش  -7جوول
 میانگین مربعات                                    

 منابع تغییرات
 درجه آزادی

 تعداد غالف

 در بوته

 تعداد دانه

 در غالف 

 وزن 

 د دانهص

  عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 11/2211 11/1 111/1 11/12 2 تکرار

 55/11111411 ** 15/11  * 111/1 11/411 ** 2 آبیاری تکمیلی

 21/15111 21/1 111/1 11/11 4 1خطای

 14/111551 ** 14/112 ** 151/1 11/11 ** 2 تراکم کاشت

 14/112111 * 11/5 14/1 41/11 ** 4 م کاشتتراک × اثر متقابل آبیاری تکمیلی 

 12/54111 11/1 111/1 21/1 22 2خطای 

  ((%CVضریب تغییرات 
80/28 24/28 08/4 122/22 

 ب  ترتیب در سطح ی  و پنا درصو معنی دار شوه انو.   **و *  -
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 مقایس  میانگین اررات ساده صفات مورد آزمایش  -8جوول 
 تعداد غالح تیمار

 تهدر بو

 تعداد دانه 

 در غالح

 وزن 

 صد دانه

 عملکرد 

 دانه

     (Iآبیاری تکمیلی )

I1 b 11/52 a 62/7 b 30/82 b 7677  

I2 b 12/54 a 70/7 a 66/37 a 7323 

I3 a 11/12 a 50/7 a 76/38 a 7585 

     (Dرقم )

D1 a 41/11 a 38/7 a 57/33 c 7867  

D2 b 11/15 a 17/7 b 03/36 b 7538 

D3 c 52/54 a 00/7 c 73/83 a 7105 

 باشنوبراسا  آزمون دانكن می %5دار در سطح آماری باشنو، فارو تفاوت معنیاعوادی ک  در ار ستون حوار  دارای ی  حرف مشترك می -

 

 مقایس  میانگین اررات متقاب  صفات مورد آزمایش  -3جوول 

 عملكرد دانه در بوته تعداد غالف تیمار

I0 D1 de 40/64 d 234 

I0 D2 de 36/68 d 264 

I0 D3 f 94/64 d 6464 

I1 D1  cd14/94 cd 6944 

I1 D2 cd 03/96 cd 6930 

I1 D3 cd 44/93 bc 6096 

I2 D1 a 94/32 a 6208 

I2 D2 b 44/30 b 6146 

I2 D3 c 14/96 b 6440 

     

 منابع

. واکنش کمی و کیفی چهار ررک نخود دیک ب  تراکک بوت  و 7320صباغ پور، و ر. یلیف .جلیالن، ج. .،  ا.م. مور  رانوی،  .ح.  

 .  383 – 385آبیاری تكمیلی ، چكیوه مقاالت اولین امایش ملی حبوبات ، دانشگاه فرودسی مشهو ، صفح  
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