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 چکید 

یصوصیات مطلوب زراعی از جمل   با (Cicer arietinum L)محصول نخود  اررام پر دستیابی ب  الین و ب  منرور آزمایشاین 

ب  اجرا  استان گلستان شااو محلی دری  الین و  02ا استفاده ازفرم بوت  ایستاده جهت برداشت مكانیاه و زودرسی ب ،اای درشتب ر

صورت گرفت.  SAS( تجای  شونو. تجای  واریانس ب  وسیل  LSداده اای بوست آموه با استفاده از طرح مربع التین ) در آمو.

 طول موت رشو و در انجام شو. %5تمال اا با استفاده از آزمون دانكن در سطح احبرای ار پارامتر آنالیا واریانس و مقایس  میانگین

  یادداشت دان بوت ، تاری  رسیون کام  و وزن صو نمو از صفاتی ماننو تاری  ظهور گ ، فرم بوت ، ارتفاا بوت ، تعواد غالف در

درصو  7 الماحت سطح ک  ارر تیماراای آزمایشی برروی عملكرد و ارتفاا در بر اسا  تجای  واریانس مشااوه شوبرداری بعم  آمو. 

 FLIPکیلوگرم در اكتار و 3153با FLIP 03-65 اای الین ،مقایسات میانگین انجام شوه بر روی عملكرد . درشوه استدار معنی

الین ک  باالترین  70اای برتر تعواد الین بین از ب  طور کلی .باالترین عملكرد را بوست آوردنوکیلوگرم در اكتار  3056با  03-71

 انتخاب گردیونو. را بخود ایتصای داده بودنو برای بررسی بیشتر در سال آتی یویپتانسی  تول

 Cicer arietinum L، رقام پر محصولهای الیت، برداشت مکانیزه، انخود، الین: واژه های کلیدی

 

 مقرردمره

د این محصول در مناطق عملكر گیاای است ک  سازگاری مناسبی با شرای  ارلیک کشور دارد اما (Cicer arietinumنخود )

عملیات  گیرد. بنابراین برای دستیابی ب  حواکثر محصول بایستیمختلف، شویواٌ تحت تاریر شرای  محیطی وعملیات زراعی ررار می

ای انجام و انتخاب شونو ک  شرای  بهین  برای رشو و نمو گیاه ایجاد شود ) گنجعلی و امكاران، زراعی و شرای  محیطی ب  گون 

مل  بایصوصیات مطلوب زراعی از ج اررام پرمحصول نخود دستیابی ب  الین و ب  منرور آزمایشاین با توج  ب  موارد م کور  (.7313

 در در الین 03شااو محلی جمعاٌ با ی  الین و  02فرم بوت  ایستاده جهت برداشت مكانیاه و زودرسی با استفاده از درشتی ب ر،

 اجرا شو. انایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگ

 

 روشدا مواد و

در دو تکرار در ایستگاه تحقیقاتی گرگان به  4*4شاهد محلی در قالب طرح التیس ساده 1الین و 11با استفاده ازاین تحقیق 

سانتیمتر کشت گردید. ضدعفونی  2فاصله بین بوته  سانتیمتر و 21متری به فاصله ردیف  1آمد. هر تیمار در دو خط  اجرا در

لیتر  5مینوز برگ با سم دروسبان به مقدار  علیه آفات هلیوتیس و سمپاشی بر هزار و ط قارچکش مانکوزب یک دربذور توس

شد.  اضافهکتار فسفات آمونیوم به زمین  کیلوگرم در 151هکتار وهمچنین مقادیر کودی پس از تجزیه نمونه خاک به مقدار  در

جمله تاریخ کشت، درصد سبز محصول، تاریخ ظهور  نظر از صفات مورد مراحل رشد و نمو و های الزم دریادداشت برداری

ها به گل رفته باشد(. فرم بوته )ایستاده، نیمه ایستاده، خوابیده، نیمه درصد بوته 21گل )تعداد روز از زمان کاشت تا زمانیکه 
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درصد کرت آزمایشی آماده برداشت  11دانه، تاریخ رسیدن کامل ) تعداد روز از زمان کاشت تا موقعی که  خوابیده( وزن صد

ات آماری روی صف اتمحاسب رسیدن محصول هر تیمار جداگانه برداشت و و پس از است(، ارتفاع بوته و عملکرد انجام گردید

 انجام گردید. SASبا استفاده از نرم افزار  و ها به روش دانکنمقایسه میانگین مورد نظر به روش تجزیه واریانس و

 

 بحث نتایج و

درصو  7 مالاحت سطح روی عملكرد و ارتفاا در نتایا تجای  واریانس صفات مختلف زراعی نشان داد ک  ارر تیماراای آزمایشی بر

 730با ارتفاا  FLIP 03-88 Cآزمایش انجام شوه در مقایسات صفات زراعی الین  .مقایسات میانگین در. (7)جوول شوه است 

کیلوگرم در اكتار  3056با  FLIP 03-71Cانو و الین داشت  دان  را گرم بیشترین وزن صو 03با  FLIP 98-55 Cسانتیمتر و 

 در یش  ماده نهایی ( عملكرد8درصو بیشتر بوده است )جوول  83بیشترین عملكرد را بوست آورد ک  نسبت ب  ررک شااو ااشک 

 ضرایب آنالیا (.7318)سانوو و سینح،  است گلوای و ازبع مرحل  در یافت  تجمع یش  ماده درصو  06حوود  نخود، ب ور

 غالف تعواد ک  کرد مشااوه سینح .دارنو دان  عملكرد بر را مستقیک ارر بیشترین دان  انوازه و غالف تعواد ک  داد نشان علیت

 در دان  انوك تعواد ک  است این مسلک نكت  ی  (.7318)سینح و داریا،  استنو عملكرد اجااء مهمترین غالف در دان  تعواد و

 داده نشان انووستان حصار درپژواشی طی در .باشومی نخوددرشت دان  تی های ویژگی از گیاه در غالف انوك تعواد و غالف

 رشو ترطوالنی دوره و بوده مربع متر در دان  بیشتر تعواد امچنین و غالف و گره بیشتر تعواد علت ب  نخود باالی عملكرد ک  شو

اای برتر مجموا از الین در( 7320)ساکسینا و سینح، گرددمی دان  بیشتر  تعواد و کننوه فتوسنتا سطح بیشتر تولیو موجب رویشی

 اب گردیونو.انتخ دنو برای بررسی بیشتر در سال آتیوالین ک  باالترین عملكرد را بخود ایتصای داده ب 70تعواد 

 اای نخودتجای  واریانس صفات مختلف اررام و الین -( 7جوول )

 میانگین مربعات درج  آزادی منابع ت ییرات

 روز تا گلوای عملكرد وزن صو دان  ارتفاا بوت  روز تا رسیوگی  

 NS 67/6 NS13 NS 0/5 NS8560066 NS 1/73 7 تكرار

 NS 65/3 NS 760 **5/87 **010503 NS83 02 تیمار تصحیح نشوه

 NS 3/30 NS 8/766 NS 5/5 NS567803 NS 8/75 78 بلوك تنریک شوه در تكرار

 1/80 865283 8/0 1/787 8/37 30 دای  بلوك ییطا

 3 3/877 3/5 1/3 1/6  ضریب ت ییرات  %

 .گر عوم وجود تفاوت آماری معنی دار می باشونشان nsدرصو،  7سطوح احتمال بودن ارر تیماراای آزمایشی در ب  ترتیب نشانگر معنی دار **
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 (: ضریب امبستگی ساده بین صفات مختلف نخود 8جوول )

 عملكرد دان  766وزن  غالف در بوت  رتفاا بوت  ا کاشت تا رسیوگی صفات

ns61/6 ns67/6 *85/6 کاشت تا گلوای
 

ns76/6_ ns70/6 

 ns63/6_ ns65/6 ns76/6_ ns60/6  کاشت تا رسیوگی

 ns76/6_ ns63/3 83/6   ارتفاا بوت 

 ns75/6 _72/6    غالف در بوت 

 ns62/6     دان  766وزن 

 نشانگر عوم وجود تفاوت آماری است. nsدرصو و  5نشانگر معنی دار بودن ارر تیماراای آزمایشی در سطوح احتمال 

 

 مقایس  میانگین صفات مختلف نخود -3جوول 

 مبوا اررام شماره
ا روز ت

 گلوای

ارتفاا گیاه 

 )سانتیمتر(
 روز تا رسیوگی

دان  766وزن 

 م(گر)

 عملكرد

 )کیلوگرم در اكتار(

1 FLIP97-116C ICARDA 155 110abc 216a-d 36g-n 1659d-h 

5 FLIP97-118C ICARDA 153 113abc 214bcd 35f-n 1665d-h 

1 FLIP97-120C ICARDA 153 108abc 214cd 36c-m 2478a-j 

1 FLIP97-219C ICARDA 156 112abc 213d 33h-o 1500f-h 

2 FLIP98-16C ICARDA 139 114abc 216a-d 33h-o 1515f-h 

1 FILP98-55C ICARDA 154 114abc 215a-d 43a 2005c-h 

4 FLIP98-79C ICARDA 154 113abc 217abc 38b-j 2773a-f 

1 FLIP98-106C ICARDA 153 112abc 215a-d 37b-k 2246b-h 

1 FLIP98-107C ICARDA 156 107bc 215a-d 35d-n 2768a-f 

11 FLIP99-34C ICARDA 154 100bc 217abc 39a-f 2584a-j 

11 FLIP99-66C ICARDA 153 101bc 218ab 31m-o 2180c-h 

15 FLIP99-73C ICARDA 157 114abc 216a-d 33h-o 2086c-h 

11 FLIP00-21C ICARDA 154 121abc 218ab 32l-o 1976c-h 

11 FLIP00-40C ICARDA 139 103bc 215a-d 37b-k 2859a-e 

12 FLIP01-7C ICARDA 153 114abc 215a-d 33h-o 2198b-h 

11 FLIP01-36C ICARDA 154 106bc 217abc 33h-o 1916c-h 

14 FLIP01-61C ICARDA 154 117abc 217bc 32j-o 2118c-h 

11 FLIP02-03C ICARDA 154 97bc 218ab 34f-n 1810c-h 

11 FLIP02-10C ICARDA 154 121ab 218a 34h-n 1154h 

51 FLIP02-23C ICARDA 163 112abc 216a-d 35e-n 2511a-j 
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51 FLIP02-30C ICARDA 153 113abc 216a-d 32k-o 2224b-j 

55 FLIP02-35C ICARDA 155 107bc 215a-d 36c-m 1919c-h 

51 FLIP03-17C ICARDA 154 119abc 213d 35f-n 2511a-j 

51 FLIP03-28C ICARDA 154 109abc 216a-d 36c-m 1810c-h 

52 FLIP03-64C ICARDA 152 113abc 216a-d 33i-o 3063abc 

51 FLIP03-65C ICARDA 155 113abc 215a-d 35f-n 3753a 

54 FLIP03-68C ICARDA 153 120abc 214bcd 33h-o 3494ab 

51 FLIP03-71C ICARDA 153 97bc 216a-d 35e-n 3650a 

51 FLIP03-77C ICARDA 155 107bc 215a-d 38b-j 2266b-h 

11 FLIP03-82C ICARDA 153 112abc 214bcd 32k-o 1791c-h 

11 FLIP03-88C ICARDA 155 134a 217abc 38a-h 2221b-h 

15 FLIP03-105C ICARDA 155 119abc 218ab 38a-i 1373jh 

11 FLIP03-112C ICARDA 153 99bc 215a-d 39a-g 2305b-h 

11 FLIP03-113C ICARDA 155 116abc 214bcd 39a-g 2004c-h 

12 FLIP03-117C ICARDA 154 111abc 216a-d 36c-m 1979c-h 

11 FLIP03-118C ICARDA 152 107bc 215a-d 40a-d 1569e-h 

14 FLIP03-123C ICARDA 152 105bc 215a-d 42ab 1325jh 

11 FLIP03-128C ICARDA 154 106bc 216a-d 39a-g 2028jh 

11 FLIP03-134C ICARDA 154 102bc 216a-d 41a-c 2141c-h 

11 FLIP03-135C ICARDA 154 106bc 216a-d 31m-o 1939c-h 

11 FLIP03-139C ICARDA 154 94c 215a-d 38a-h 2353b-h 

15 FLIP03-141C ICARDA 154 111abc 214bcd 37c-k 1890c-h 

11 FLIP03-142C ICARDA 156 105bc 215a-d 37c-l 1836c-h 

11 FLIP03-144C ICARDA 154 113abc 215a-d 40a-f 1734c-h 

12 ILC482 ICARDA 154 110abc 216a-d 33h-o 2220b-h 

11 FLIP82-150C ICARDA 154 112abc 216a-d 30no 3020abc 

14 FLIP88-85C ICARDA 154 110abc 217abc 35e-n 2050c-h 

11 FLIP93-93C ICARDA 154 115abc 215a-d 40a-e 3053abc 

11 HASHEM IRAN 153 
113abc 

 
215a-d 28o 2963a-d 

 باشنو.درصو می 5دار براسا  آزمون دانكن در سطح احتمال اایی ک  در ی  حرف مشترك استنو فارو تفاوت آماری معنیار ستون میانگین
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 بعمنا

ت رشو نخود تح اای . بررسِی تراکک بوت  و آرایش کاشت بر رونو ت ییرات شایب 7313گنجعلی,ا., .مل  زاده و ا. بارری.  -7

 . 33-06(: صفحات 8)شماره  70فاریاب در منطق  نیشابور .مجل  علوم و صنایع کشاورزی .جلو شرای 

2- Sandhu, T. S. and N. B. Singh. 1972. Correlation path coefficient analysis and discriminate function 

selection in chickpea (cicer arietinum L.) of Research  9: 417 - 421. 

3- Saxena , M. C and K. B. Singh. 1984. Ascochyta Blight and winter sowing of chickpeas proceedings 

of the workshop on Ascochyta Blight and winter sowing of chickpea. ICARDA, Aleppo, Syria. 

4- Singh. R. C., M. sing., and D. R. Dahrya. 1972. Comparative studies of herbicides interaction to 

agronomical practices in chickpea. Abstracts of papers annual conference of Indian society of weed 

sci. 56 - 57. 
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