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 مرکزی استان خرقان منطقه تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم آزاد در
 4و عباس هانی4راد  ، مجتبی یوسفی4*نژاد رضا ذاکری
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 چکیده 
مرکزی  استان خرقان منطقه به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم آزاد در

فاکتور اعمال شده در این آزمایش . اجرا شد 4333-4331تکرار در سال  3های کامل تصادفی در  کآزمایشی به صورت بلو

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

کمیلی در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته، تعداد دانه نتایج نشان داد که اثر آبیاری ت. بود دهی غالفآبیاری در مرحله 

دار بود، همچنین اثر آبیاری تکمیلی بر  در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه و در سطح پنج درصد بر وزن خشک بوته معنی

افزایش صفات مورد  آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف موجب بهبود وبر اساس نتایج، . دار نبود تعداد نیام در بوته معنی

به طوری که بیشترین تعداد نیام در بوته در آبیاری تکمیلی در مراحل کاشت و گلدهی، بیشترین تعداد دانه در . بررسی گردید

دهی، بیشترین وزن صد دانه در آبیاری تکمیلی در مرحله  بوته و عملکرد دانه در آبیاری تکمیلی در مراحل کاشت و غالف

درصد گلدهی و  05مچنین در ارتفاع بوته، وزن خشک بوته بین آبیاری تکمیلی در مرحل کاشت، کاشت مشاهده شد، ه

 .داری از نظر آماری وجود نداشت دهی اختالف معنی همینطور غالف

 .رقم آزادعملکرد دانه، وزن صد دانه،  ،یلیتکم یارینخود، آب: کلمات کلیدی

 مقدمه
های بعدی  روژن اتمسفری در خاک موجبات باروری خاک برای زراعتکشت حبوبات به دلیل ویژگی مهم تثبیت نیت

های تک  های غالت ناشی از نظام و از سوی دیگر موجب شکست چرخه زندگی آفات و بیماری( 6)سازد  را فراهم می

 د مینخود از جمله گیاهان زراعی خانواده بقوالت است که قدمت کشت آن به پنج هزار سال پیش از میال. شود کشتی می

درصد سطح زیر کشت و  33این گیاه زراعی از حبوبات بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه است، به طوری که . رسد

 تولید افزایش برای محدود منبع ترین مهم آب، خشک، نواحی در(. 3)درصد تولید آن متعلق به این کشورهاست  11

مناسبی  راهبرد خشک مناطق زراعی های نظام برای آب، از برداری هبهر حداکثررسانی به بنابراین. است کشاورزی محصوالت

 تکمیلی آبیاری .روی آورد آب از برداری بهره کارآمد مدیریت راهکارهای به بایست می شرایطی، چنین در .رود می شمار به

 باالیی پتانسیل از شکخ نواحی در بهبود معیشت و کشاورزی محصوالت تولید افزایش برای که باالست کارایی با عملیاتی

 اثر شدت و است شده ذکر نیز حبوبات در کاهش عملکرد عوامل ترین مهم از یکی عنوان به خشکی تنش(. 1)است  برخوردار

 آبیاری(. 1)کنند  پیدا ریزش ها غالف و شده خشکی آغاز تنش اثر بر ها برگ پیری که یابد می افزایش تنش، هنگامی این

 و خشک در مناطق عدس پایدار تولید به دستیابی و عملکرد نوسان از برای جلوگیری کارآمد و مؤثر یها راه از یکی تکمیلی،

 استفاده حداکثر از تلفیقی آبیاری تکمیلی،(. 0)یابد  می تخفیف گیاه به تنش خشکی اثرات طریق این از لذا و است خشک نیمه

(. 1)باشد  می گیاه برای زمان مناسب در رطوبت تأمین در منطقه یک محدود بسیار آبی و ذخایر جوی نزوالت از مطلوب

(. 0)است  داشته نخود عملکرد بر افزایش جدی تأثیر گیاه رشد بحرانی مراحل در تنش رفع منظور به آبیاری تکمیلی

است  داشته سزایی به تأثیر دانه عملکرد افزایش در عدس گلدهی در مرحله تکمیلی آبیاری بار یک آب، محدودیت درصورت
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 که است شده اظهار و داشته دیم گندم عملکرد دانه بر بارزی تأثیر رفتن ساقه مرحله در تکمیلی آبیاری یک بررسی، در(. 44)

 (.4)داد  افزایش برابر دو را تا دیم گندم عملکرد مناسب، زمان در تکمیلی آبیاری یک با توان کافی می آب تأمین درصورت

 منطقه سی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم آزاد درهدف از انجام این آزمایش برر

 .مرکزی بود استان خرقان

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

 ستانشهر یو شمال غرب یهخرقان در قسمت غرب شهرستان زرند بخش. 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 یو بخش مرکز( چمران، ترشک یروستا)

و . 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  30ن آ 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 یزیاسفند ماه برنامه ردوم  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 -4جدول 

 عمق

 (مترسانتی) 

تریکی هدایت الک

(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 0کاشت به طول  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 یماریمبارزه آفات و بی، دست ینهرز بصورت وج یها دفع علف یاتعمل یاهدر طول زمان رشد گ. گرفته شد

 یقمحل انجام تحق یکشاورز یقاتاز طرف مرکز تحق فتهرت گرصو 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 

آماری  افزار نرم از استفاده با ها داده یزآنال یشات،آزما یانپس از پا. شدساعت خشک کردن گیاهان انجام  11گراد به مدت 

SPSS درصد انجام شد 0به روش آزمون دانکن در سطح احتمال  ها یانگینم یسهو مقا. 

 نتایج و بحث
نشان داد که اثر آبیاری تکمیلی در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع بوته، تعداد ( 3جدول )نتایج تجزیه واریانس 

دار بود، همچنین اثر آبیاری  پنج درصد بر وزن خشک بوته معنیدانه در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه و در سطح 

آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف ( 4شکل )بر اساس نتایج مقایسه میانگین . دار نبود تکمیلی بر تعداد نیام در بوته معنی

ی تکمیلی در مراحل به طوری که بیشترین تعداد نیام در بوته در آبیار. موجب بهبود و افزایش صفات مورد بررسی گردید
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دهی، بیشترین وزن  کاشت و گلدهی، بیشترین تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در آبیاری تکمیلی در مراحل کاشت و غالف

صد دانه در آبیاری تکمیلی در مرحله کاشت حاصل شد، همچنین در ارتفاع بوته، وزن خشک بوته بین آبیاری تکمیلی در 

 .داری از نظر آماری مشاهده نگردید دهی اختالف معنی ی و همینطور غالفدرصد گلده 05مرحل کاشت، 

در منطقه خرقان  آزادرقم  میعملکرد نخود د یبر عملکرد و اجزا یلیتکم یاریآب ریتأثنتایج تجزیه واریانس  -3جدول 

یاستان مرکز  

عملکرد 

 دانه

وزن صد 

 دانه

تعداد دانه 

 در بوته

تعداد نیام 

 در بوته

وزن خشک 

تهبو  

ارتفاع 

 بوته

درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

63/31 ns
 36/0 ns

 01/416 ns
 11/01 ns

 00/4 ns
 10/0 ns

 بلوک 3 

13/013 **
 10/430 **

 50/0540 **
 51/340 ns

 30/33 *
 13/306 **

 3 
آبیاری 

 تکمیلی

13/30  31/0  33/355  01/11  00/3  56/41  خطا 6 

61/33  11/41  33/43  3/33  03/31  11/40   %CV 

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

 

 

 
در منطقه خرقان استان  آزادرقم  میعملکرد نخود د یبر عملکرد و اجزا یلیتکم یاریآبهای اثر  مقایسه میانگین -4شکل 

 یمرکز
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 تعداد توسعه بر تأثیر مثبت دلیل به نخود های غالف شدن پر و گلدهی زمان در آبیاری تکمیلی گزارش شده است که

 دانه شدن پر مدت طول افزایش که است این بر اعتقاد(. 3)است  مؤثر افزایش وزن بوته در بوته، ارتفاع و فرعی های شاخه

 پر ورهد مدت طول کاهش سبب رطوبت، تنش و یا کاشت در تأخیر قبیل از عاملی هر و شود می دانه صد وزن سبب افزایش

 افزایش بیانگر نیز نخود مورد در( 3،45) آزمایش از آمده بدست نتایج. دهد می کاهش را گیاه دانه صد و وزن شده دانه شدن

 آبیاری نوبت یک انجام که شود می مشاهده محققان نیز سایر بررسی در. است دیم به نسبت شرایط آبیاری در دانه وزن

 (.1)است  بوده دانه مؤثرتر عملکرد نهایت در و بارور های غالف تعداد افزایش در مرحله گلدهی در تکمیلی

 منابع
 صفات برخی و عملکرد اجزای عملکرد، بر آب فراهمی مقدار و تکمیلی آبیاری اثر . 4316. ی امام، ،.م تدین، .4

 .410-406: 13. طبیعی منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله. دیم گندم رقم دو فیزیولوژیک
2. FAO. 2001. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http: //WWW. Fao. org. 

3. Kumar J., Dhiman N., Yadav S.S., Berger J., Turner Neil C., and Singh C. 2004. Moisture stress 

studies in different chickpea types. www.cropsince.org. 

4. Oweis T., and Hachum A. 2006. Water harvesting and supplemental irrigation for improved water 

productivity of dry farming systems in West Asia and North Africa. Agricultural Water Management, 

80: 57-73. 

5. Oweis T., Hachum A., and Pala M. 2004. Water use efficiency of winter-sown chickpea under 

supplemental irrigation in a Mediterranean environment. Agricultural Water Management, 66: 163-

179. 

6. Pacucci, G., C. Troccoli, and B. Leoni. Supplementary Irrigation on Yield of hickpea Genotypes in a 

Mediterranen Climate. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript LW 04 

005. Vol. VIII. May, 2006. 

7. Saxena N.P., and Sholdrane A.R. 1980. Physiology of growth, development and yield of chickpea in 

India. In‘‘proc. International workshop on chickpea Improrement’’, pp. 106-120. ICRISAT, 

Haydarabad, India. 

8. Siddique, K.H.M., and Sedgley, R.H. 1986. Chickpea (Cicer arietinum L.) a potential grain legume 

for southwestern Australia: Seasonal growth and yield. Australian Journal of Agricultural Research 

37: 245-260. 
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chickpea. Journal of Agronomy 3: 154-158. 

10. Ullah, A., Bakht, J., Shafi, M., and Islam W.A. 2002. Effect of various irrigations level on different 

chickpea varieties. Asian Journal of Plant Science 4: 355-357. 
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lentil in a Mediterrraneam environment. Australian Journal of Agricultural Research, 51: 295-304. 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

