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  چکیده
به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان پروتئین نخود دیم رقم آرمان آزمایشی به صورت 

شامل فاکتور اعمال شده در این آزمایش آبیاری تکمیلی . اجرا شد 4333-4331تکرار در سال  3های کامل تصادفی در  بلوک

یکبار آبیاری در مرحله  و گلدهی% 05یکبار آبیاری در مرحله ، یکبار آبیاری در مرحله کاشت، (شاهد)م آبیاری عدفقط 

در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته، تعداد دانه در بر اساس نتایج به دست آمده اثر آبیاری تکمیلی . بود دهی غالف

همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان . دار داشت عملکرد پروتئین تأثیر معنی بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه درصد پروتئین و

آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف موجب افزایش ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، درصد  داد که

دهی و  در آبیاری تکمیلی در مرحله غالفپروتئین و عملکرد پروتئین شد، به نحوی که بیشترین ارتفاع بوته و عملکرد دانه 

بیشترین درصد پروتئین در آبیاری تکمیلی در مرحله کاشت به دست آمد، همچنین در تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و 

داری از نظر  دهی اختالف معنی درصد گلدهی و همینطور غالف 05عملکرد پروتئین بین آبیاری تکمیلی در مرحل کاشت، 

 .شاهده نگردیدآماری م

 . نخودعملکرد دانه،  رقم آرمان، درصد پروتئین، ،یلیتکم یاریآب: کلمات کلیدی

 مقدمه
نقش  یندرصد پروتئ 33تا  41حبوبات با داشتن  یدانه ها .مهم بشر هستند ییمنبع غذا ینحبوبات پس از غالت دوم

هزار هکتار چهارمین رتبه  055یران با سطح زیر کشت حدود ا(. 4) انسان را دارند یازمورد ن ینیمواد پروتئ ینرا در تام یمهم

نخود در ایران در شرایط دیم صورت  درصد کشت 30. هندوستان، پاکستان و ترکیه داراست این محصول را در جهان پس از

هانی آن در هکتار است که نسبت به میانگین ج کیلوگرم 155عملکرد گیاه نخود در واحد سطح در ایران  متوسط. می گیرد

 و تشکیل غالف شروع گلدهی، مرحله در آبیاری که دادند نشان محققین با انجام آزمایشی بر روی سویا(. 1)است  بسیار پایین

رسیدگی شد  شروع و کامل بندی دانه دانه، تشکیل مرحله در به آبیاری نسبت گیاه ارتفاع بیشتر بهبود سبب کامل دهی غالف

 سبب و داده کاهش هوایی را های اندام رشد سرعت گلدهی، مرحلة ابتدای در اه خصوصاًکاهش آب قابل دسترس گی(. 3)

 افزایش بر درصد گلدهی 05 در تکمیلی آبیاری که طوری به شد، بوته ارتفاع و کاهش زایشی رشد دوره طول شدن کوتاه

 از تواند می گیاه رشد بحرانی در مرحله تکمیلی آبیاری لذا و( 44)است  مثبت داشته تأثیر نخود های شاخه تعداد و ارتفاع

 ژنوتیپ نخود، مورفولوژیک و فنولوژیک خصوصیات در بررسی(. 1)بخشد  بهبود را و عملکرد بکاهد تنش خسارت شدت

نظیر  خصوصیاتی و( رسیدگی تا گلدهی گلدهی، تا سبزشدن، سبزشدن تا کاشت) فنولوژی مراحل نظر از بررسی های مورد

 (.0)داری داشتند  معنی تفاوت یکدیگر با ها، شاخه طول و ادتعد گیاه، ارتفاع

رقم  مینخود د نیپروتئ زانیعملکرد و م یبر عملکرد و اجزا یلیتکم یاریآب ریتأثهدف از انجام این پژوهش بررسی 

 .بود آرمان
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 ها مواد و روش
، شهرستان زرندیه، بخش خرقان های کامل تصادفی با سه تکرار در استان مرکزی طرح بلوک این آزمایش به صورت

 ستانشهر یو شمال غرب یهبخش خرقان در قسمت غرب شهرستان زرند. یرفتصورت پذ 4333روستای وسمق در اسفند ماه 

بخش نوبران  یاز جنوب به روستاها. زهرا، محدود است ینقرار دارد که از شمال به بوئ ینساوه و جنوب استان قزو

. شود یو رزن همدان محدود م ینآوج قزو یهو از غرب به ناح یوشتساوه مثل ن یمرکز و بخش( چمران، ترشک یروستا)

. است یلومترک15 یکنزد یـ جنوب یو عرض آن در جهت شمال یلومترک 405حدود  یـ غرب یخرقان در جهت شرق طول

آن  یاییطول جغراف. متر است 4155 یااز تهران فاصله داشته و ارتفاع آن از سطح در یلومترک 435از ساوه و  یلومترک 05حدود 

آبیاری تکمیلی  فاکتور اعمال شده. باشد یم یشمال یقهدق 33درجه و  30آن  یاییو عرض جغراف یشرق یقهدق 03درجه و  13

یکبار آبیاری در مرحله  و گلدهی% 05یکبار آبیاری در مرحله ، یکبار آبیاری در مرحله کاشت، (شاهد)عدم آبیاری شامل فقط 

قبل از . شد یزیدوم اسفند ماه برنامه ر یمهمنطقه و روند رشد نخود ن یطبا توجه به شرا یاهکاشت گ زمان. بود دهی غالف

 یشگاهبه آزما یزیکی وشیمیاییف یاتخصوص یینتع یو برا گرفتصورت  یکاشت، از خاک مزرعه مورد نظر نمونه بردار

 .آورده شده است 4که نتایج در جدول  خاک ارسال شد

 خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک محل مورد کشت -4ل جدو

 عمق

 (مترسانتی) 

هدایت الکتریکی 

(ds/m) 

pH  آهک

)%( 

ازت 

 )%(کل 

کربن 

 )%(آلی 

فسفر قابل 

 (ppm)جذب 

پتاسیم قابل جذب 

(ppm) 

روی 

)%( 

 بافت

 شن-لوم رسی 3/4 313 17 3/4 44/5 0/33 3/0 30/5 0-30

متر و فاصله بوته  یسانت 05 یکدیگرها از  یفمتر و فاصله رد 0شت به طول کا یفرد 6شامل  یشیهر کرت آزما

عدد در نظر  15تراکم مناسب بذر در مترمربع  مترمربع بود و 45مساحت هر کرت آزمایشی . متر بود یسانت 45 یفرد یرو

به کمک آفت  ها یماریو ب مبارزه آفاتی، دست ینهرز بصورت وج یها دفع علف یاتعمل یاهدر طول زمان رشد گ. گرفته شد

 یقمحل انجام تحق یکشاورز یقاتاز طرف مرکز تحق فتهصورت گر های یهو توص یازها بسته به ن کش یماریها و ب کش

 درجه سانتی 05با استفاده از آون در دمای  یاهگ یها اندام کمحاسبه وزن خش یپس از برداشت گیاهان، برا. گرفتصورت 

 .گیری شد درصد پروتئین دانه نیز با دستگاه اینفراماتیک اندازه .گرفتکردن گیاهان انجام ساعت خشک  11گراد به مدت 

به روش آزمون دانکن در سطح  ها یانگینم یسهو مقا SPSSآماری  افزار نرم از استفاده با ها داده یزآنال یشات،آزما یانپس از پا

 .درصد انجام شد 0احتمال 

 نتایج و بحث
س حاکی از آن بود که آبیاری تکمیلی در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته، تعداد دانه در نتایج تجزیه واریان

نتایج مقایسه میانگین (. 3جدول )دار داشت  بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه درصد پروتئین و عملکرد پروتئین تأثیر معنی

تفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف موجب افزایش ار مبین آن بود که

 درصد پروتئین و عملکرد پروتئین شد، به طوری که بیشترین ارتفاع بوته و عملکرد دانه در آبیاری تکمیلی در مرحله غالف

ه در بوته، وزن صد دهی و بیشترین درصد پروتئین در آبیاری تکمیلی در مرحله کاشت حاصل گردید، همچنین در تعداد دان
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داری از  دهی اختالف معنیدرصد گلدهی و همینطور غالف 05دانه و عملکرد پروتئین بین آبیاری تکمیلی در مرحل کاشت، 

 .(4شکل )نظر آماری دیده نشد 

رمانرقم آ مینخود د و میزان پروتئین عملکرد یبر عملکرد و اجزا یلیتکم یاریآب ریتأثنتایج تجزیه واریانس  -3جدول   

عملکرد 

 پروتیئن

درصد 

 پروتئین

عملکرد 

 دانه

وزن صد 

 دانه

تعداد دانه 

بوتهدر   
 ارتفاع بوته

درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

53/0503 ns
 11/5 ns

 31/46 ns
 44/3 ns

 10/64 ns
 01/5 ns

 بلوک 3 

04/333340 **
 31/403 **

 33/003 **
 30/435 **

 10/3035 **
 46/306 **

 3 
آبیاری 

 تکمیلی

0/44330  33/5  31/30  60/6  3/304  3/45  خطا 6 

00/40  16/3  33/41  34/43  33/43  03/43   %CV 

 داری عدم تأثیر معنی: nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد،  به ترتیب تأثیر معنی **و *

 

 
 رقم آرمان مید نخودو میزان پروتئین عملکرد  یبر عملکرد و اجزا یلیتکم یاریآبهای اثر  مقایسه میانگین -4شکل 

 نتایج. (45) که آبیاری تکمیلی بر ارتفاع بوته تأثیر مثبت داشته و موجب افزایش ارتفاع در بوته گردیده است شدهبیان 

توان تا  دهی می در اثر آبیاری تکمیلی در مرحله غالف که دهد نشان می بوته در دانه در ارتباط با تعداد (3)محققین تحقیقات 

 غالف حساسیت در دانه تعداد. ها در غالف و در مجموع کل بوته تأثیر مثبتی مشاهده کرد ی بر تعداد دانهمیزان قابل قبول

 (.6)ها در کل بوته تأثیر گذار است  بر تعداد دانه دهد که نتیجتاً می نشان تنش نسبت به عملکرد ی اجزا با مقایسه در کمتری
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شد که در ها و دانه ها بیشتر  ی انتقال مواد حاصل از فتوسنتز به ریشه و گرهکه تحت شرایط آبیار بیان داشتند (6)پژوهشگران 

به علت افزایش وزن صد دانه  افزایش عملکرد دانه در مرحله پرشدن غالف ها. نهایت موجب افزایش وزن صد دانه گردید

شی و باعث افزایش دوره موثر پر طول مرحله زای باعث افزایش فتوسنتز جاری و افزایش این مرحله  است چرا که آبیاری در

که وجود  اند نیز در تحقیقات خود بیان داشته (3و  0)محققان . دانه و در نهایت باعث افزایش وزن صد دانه شده است شدن

باالتر بودن درصد  .دهی نخود توانسته در مجموع موجب افزایش عملکرد دانه شود یک مرحله آبیاری در مرحله غالف

تواند مرتبط با  می( درصد گلدهی و غالفدهی 05)آبیاری دوحالت دیگر نسبت به  ام آبیاری مرحله کشتهنگپروتئین در 

کاهش طول دوره رشد و نمو در شرایط دیم باشد که موجب کاهش نسبت کربوهیدرات به پروتئین و در نتیجه افزایش درصد 

 .پروتئین شده است
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