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 مرکزی استان خرقان منطقه لکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم آرمان درتأثیر آبیاری تکمیلی بر عم
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*
 Email: reza.1353.1167@gmail.com 

 چکیده 
مرکزی  استان خرقان منطقه به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم آرمان در

فاکتور مورد نظر در این . ر آمدبه مرحله اجرا د 4333-4331تکرار در سال  3های کامل تصادفی در  آزمایشی به صورت بلوک

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

نتایج حاکی از آن بود که اثر آبیاری تکمیلی در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع . بود دهی غالفیکبار آبیاری در مرحله 

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

 با اعمال آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف صفات اندازه. داری روی تعداد نیام در بوته نداشت آبیاری تکمیلی تأثیر معنی

دهی،  رین ارتفاع بوته و عملکرد دانه در آبیاری تکمیلی در مرحله غالفای که بیشت گیری شده افزایش پیدا کرد، به گونه

دهی حاصل گردید، همچنین در وزن خشک بوته،  بیشترین تعداد نیام در بوته در آبیاری تکمیلی در مراحل کاشت و غالف

دهی اختالف  طور غالفدرصد گلدهی و همین 05تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه بین آبیاری تکمیلی در مرحل کاشت، 

 .داری از نظر آماری مشاهده نشد معنی

  .نخود، وزن صد دانه گلدهی،عملکرد دانه،  ،یلیتکم یاریآب: کلمات کلیدی

 مقدمه
کشور  در باشد یاز مردم کشورهای در حال توسعه م یاریبس یم غذاییدر رژ ینیمنابع پروتئ ینتر از مهم یکیحبوبات 

مصرف  یرانا در. است بوده مردم مطرح ییمنبع مهم غذا ینغالت به عنوان دوم از مواره حبوبات پسباز تا کنون ه یرما از د

 یم ینهزار تن پروتئ 35معادل  که می شود تن حبوبات مصرف 105555حدود  یانهبوده و سال روز گرم در 34سرانه حبوبات 

ترین  شود و در این نواحی مهم طبقه بندی میاعظم اراضی کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک  بخش(. 4)باشد 

وری آب در مقایسه  از این رو، افزایش بهره. باشد منبع محدودکننده برای افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی، کمبود آب می

 ها و در زراعت دیم بسیاری از پدیده. باشد های زراعی دیم می هبا محصول تولیدی در واحد سطح بهترین راهکار برای سامان

مصرف مقدار  یلیتکم یاریآب(. 3) ها در زراعت، غیر قابل کنترل یا تعدیل هستند تاثیر گذار بودن آن رغم عوامل علی

و ثبات عملکرد  یشبه منظور افزا یاهرشد گ یبرا یباشد تا آب کاف یم یدر زمان نبود بارندگ یزراع یاهآب در گ یمحدود

 یستمس یضرور های یژگیاز وین، بنابرا. یستن یکاف یزراع یاهگ یدتول یبرا ییتنهامقدار آب داده شده به  ینا. شود ینتام

 موجب نخود، مانند حبوباتی در تکمیلی آبیاری(. 0) باشد یم یاریاستفاده از آب باران به همراه کاربرد آبیلی، تکم یاریآب

 و افزایش نهایت در و دانه شدن پر زایش سرعتاف رشد، دوره اواخر خشکی از فرار یا و گذر تحمل، در توانایی گیاه تقویت

گزارش شده است که آبیاری تکمیلی موجب افزایش تعداد غالف در گیاه، وزن (. 3)است  شده سطح واحد عملکرد در بهبود

 همچنین پژوهشگران با اعمال آبیاری تکمیلی بر نخود(. 44)صد دانه و عملکرد دانه نسبت به تیمار بدون آبیاری شده است 

(. 45)مشاهده کردند که بیشترین عملکرد از آبیاری در مرحله گلدهی، نسبت به بدون آبیاری در مرحله رویشی به دست آمد 
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هدف از انجام این آزمایش بررسی (. 3)گردد  همچنین بیان شده است که آبیاری تکمیلی باعث دو برابر شدن عملکرد می

 .مرکزی بود استان خرقان منطقه کرد نخود دیم رقم آرمان درتأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عمل

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

 ستانشهر یبو شمال غر 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 یو بخش مرکز( چمران، ترشک یروستا)

. است یلومترک15 یکنزد یـ جنوب یو عرض آن در جهت شمال ومتریلک 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  مال شدهفاکتور اع. 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  یمزرعه مورد نظر نمونه بردار کاشت، از خاک

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

 خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک محل مورد کشت -4جدول 

 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

 یمتر و فاصله بوته رویسانت 05 یکدیگرها از  یفمتر و فاصله رد 0کاشت به طول  یفرد 6شامل  یشیهر کرت آزما

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

به کمک آفت  ها یماریمبارزه آفات و بی، دست ینهرز بصورت وج یها دفع علف یاتعمل یاهدر طول زمان رشد گ. شد

 یقم تحقمحل انجا 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 

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 0روش آزمون دانکن در سطح احتمال به  ها یانگینم یسهو مقا. 

 نتایج و بحث
داری در سطح احتمال یک  مشخص شد که آبیاری تکمیلی به طور معنی( 3جدول )بر اساس نتایج تجزیه واریانس 

تأثیر داشت، درصد بر ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه و در سطح پنج درصد بر وزن خشک بوته 

 .داری روی تعداد نیام در بوته نداشت همچنین تأثیر معنی

بیانگر آن بود که آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف موجب بهبود و افزایش صفات ( 4شکل )نتایج مقایسه میانگین 

دهی، بیشترین تعداد  فبه طوری که بیشترین ارتفاع بوته و عملکرد دانه در آبیاری تکمیلی در مرحله غال. مورد بررسی گردید

دهی به دست آمد، همچنین در وزن خشک بوته، تعداد دانه در بوته  نیام در بوته در آبیاری تکمیلی در مراحل کاشت و غالف
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داری از نظر  دهی اختالف معنی درصد گلدهی و همینطور غالف 05و وزن صد دانه بین آبیاری تکمیلی در مرحل کاشت، 

 .آماری مشاهده نگردید

رقم آرمان در منطقه خرقان  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 

 بوته

ارتفاع 

 بوته

درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

31/46 ns
 44/3 ns

 10/64 ns
 00/16 ns

 36/3 ns
 01/5 ns

 بلوک 3 

33/003 **
 30/435 **

 10/3035 **
 01/101 ns

 03/31 *
 46/306 **

 3 
آبیاری 

 تکمیلی

31/30  60/6  3/304  63/450  50/0  3/45  خطا 6 

33/41  34/43  33/43  10/31  60/33  03/43   %CV 

 داریثیر معنیعدم تأ: nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، به ترتیب تأثیر معنی **و *

 

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

 یمرکز

به (. 44)بیان شده که آبیاری تکمیلی بر ارتفاع بوته تأثیر مثبت داشته و موجب افزایش ارتفاع در بوته گردیده است 

 با داری تفاوت معنی و کرده تولید بیشتری نیام تعداد تیمارها با سایر مقایسه در کامل آبیاری شرایط تحت یاهاننظر می رسد گ
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 (1)تحقیقات  نتایج(. 1)کاهش یافت  آبیاری تعداد کاهش با بوته در نیام میانگین تعداد که دادند گزارش. داشتند تیمارها بقیه

توان تا میزان قابل قبولی بر  دهی می در اثر آبیاری تکمیلی در مرحله غالف که دهد ن مینشا بوته در دانه در ارتباط با تعداد

 با مقایسه در کمتری غالف حساسیت در دانه تعداد. ها در غالف و در مجموع کل بوته تأثیر مثبتی مشاهده کرد تعداد دانه

که تحت  بیان داشتند (.6)ا در کل بوته تأثیر گذار است دهد که نتیجتاً بر تعداد دانه ه می نشان تنش نسبت به عملکرد ی اجزا

شد که در نهایت موجب افزایش وزن صد دانه ها بیشتر  ها و دانه شرایط آبیاری انتقال مواد حاصل از فتوسنتز به ریشه و گره

این مرحله  بیاری دربه علت افزایش وزن صد دانه است چرا که آ ها افزایش عملکرد دانه در مرحله پرشدن غالف. (6)گردید 

دانه و در نهایت باعث افزایش  طول مرحله زایشی و باعث افزایش دوره موثر پر شدن باعث افزایش فتوسنتز جاری و افزایش

اند که وجود یک مرحله آبیاری در مرحله  نیز در تحقیقات خود بیان داشته( 0،45)محققین  .وزن صد دانه شده است

 .جموع موجب افزایش عملکرد دانه شوددهی نخود توانسته در م غالف

 منابع
های هرز و تراکم بوته نخود بر  مطالعه اثرات کنترل علف. 4303. شباهنگ. محمد آبادی و ج. نظامی، ع. ا. ع. ع باقری، .33

جلد . مجله علوم و صنایع کشاورزی. خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزا عملکرد بر آن در شرایط دیم شمال خراسان

 . 403تا  410، صفحه 3شماره  ،41
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