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  چکيده
  

ثر آبياري تكميلي و تراكم  بوته بر صفات زراعي، ميزان كلروفيل برگ ااين آزمايش به منظور بررسي 

 در ايستگاه ١٣٨٣‐ ٨٤در سال زراعي  نخود ديم رقمانداز گياهي سه  و ميزان نفوذ نور در كف سايه

هاي دو بار كرتآباد به صورت  تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي لرستان واقع در سراب چنگايي خرم

تيمارهاي آبياري تكميلي . هاي كامل تصادفي در چهار تكرار اجراء گرديدخرد شده با طرح پايه بلوك

ها به عنوان عامل اصلي، ن غالف درصد گلدهي و مرحله پر شد٥٠در سه سطح شاهد، آبياري در مرحله 

, ٤٢, ٣٠، آرمان و توده محلي گريت به عنوان عامل فرعي و تراكم با چهار سطح ٩٣‐ ٩٣سه رقم فيليپ 

نتايج نشان داد كه متوسط  . فرعي در نظر گرفته شدند‐  بوته در متر مربع  به عنوان عامل فرعي٦٦ و ٥٤

 كيلوگرم در هكتار، عملكرد بيولوژيك ٥٥٦ ا ميانگيندو آبياري تكميلي موجب افزايش عملكرد دانه ب

  ٤٢كاهش نفوذ نور در كف كنوپي به ميزان   غالف دربوته،٨/٦ كيلوگرم در هكتار، تعداد ١١٠٢

  ٩٣‐ ٩٣پيفلارقام .  كلروفيل برگ شدSPAD واحد ٢٣٠ميكرومول در متر مربع بر ثانيه و افزايش ميزان 

و )  كيلوگرم در هكتار١٣٧٦(بيشترين عملكرد دانه . شناخته شدند ترين ارقام و آرمان بعنوان زودرس

 ١٣٨٨(بيشترين عملكرد دانه . افتي اختصاص ٩٣‐ ٩٣پيفلبه رقم )  درصد٦/٤٤(شاخص برداشت 

 بوته در ٦٦در تراكم )  كيلوگرم در هكتار٣٨٢٣(و باالترين عملكرد بيولوژيك ) كيلوگرم در هكتار

كاهش يافت و انداز گياهي  تراكم بوته ميزان نفوذ نور در كف سايهبا افزايش . مترمربع حاصل شد

.  آمدبه دست بوته در مترمربع ٥٤ و ٦٦هاي  ب در تراكميكمترين ميزان نفوذ نور در كف كنوپي به ترت

دار عملكرد دانه در تمامي ارقام شد، ضمن آبياري تكميلي در مرحله گلدهي موجب افزايش بسيار معني

  . برترين رقم از لحاظ عملكرد دانه شناخته شد٩٣‐ ٩٣پيفلاينكه رقم 

  
  .تراكم بوته، آبياري تكميلي، نخود، كلروفيل، نفوذ نور، عملكرد دانه :هاي كليديواژه

  
  مقدمه

 هكتار گياه ۷۰۰۰۰۰ايران با سطح زير كشت حدود 
نخود، چهارمين رتبه جهان پس از هندوستان، پاكستان و 

گياه ). Asghar & Tahir, 1997 (باشدتركيه را دارا مي

نخود به لحاظ محتواي باالي پروتئين و تثبيت ازت هوا 
 كندتوسط ريشه نقش مهمي در نظام زراعي ايفا مي

)Wani et al., 1995 .(به لحاظ كم توقع بودن اه ين گيا
نسبت به آب، اغلب در تناوب با غالت ديم به خصوص در 
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و ) Fallah et al., 2005(گردد نيمه غربي ايران كشت مي
 كشاورزي اين ي نسبيدارينقش بسيار مهمي درحفظ و پا

ت حفظ رطوبت و يبا توجه به اهم. كند مناطق ايفا مي
هاي بيش استفاده مطلوب آن در شرايط ديم و اينكه تراكم

از حد موجب تخليه زودهنگام رطوبت خاك، افزايش 
اد تنش جيها وآفات اها، شيوع بيماريرقابت بين بوته

خشكي در مرحله رشد زايشي و در نهايت كاهش عملكرد 
 است ي از تراکم مناسب کاشت ضروريگردد، آگاهمي

)Majnon Hoseini et al., 2002    .(  
ترين رقم به منظور تعيين بهترين تراكم و مناسب

اي در حصول عملكرد باال و كيفيت مطلوب از اهميت ويژه
حداكثر عملكرد در . ردار استهاي زراعي برخوريزيبرنامه

شود که رقابت درون و واحد سطح هنگامي حاصل مي
اي حداقل رسيده و گياه بتواند از عوامل رشدي برون بوته

). Fallah et al., 2005(موجود حداكثر استفاده را نمايد 
گزارش ) Siddique & Sedgley, 1985(صديق و سجلي 

رعي تحت تأثير هاي ف نمودند كه در نخود تعداد شاخه
تراكم قرار دارد و با افزايش تراكم تعداد آنها كاهش 

ترتيب كه با تنظيم تراكم به نحوي كه تعداد بدين يابد، مي
  هاي ساقه اصلي در واحد سطح افزايش و تعداد شاخه
  يابدفرعي كاهش داشته باشد عملكرد افزايش مي

(Siddique, 1984) .جات و مالي )Jat  & Mali, 1992( 
طي آزمايشي با سه رقم نخود نشان دادند كه با افزايش 

 روز پس ٧٥  كيلوگرم در هكتار در٨٠ به ٦٠ميزان بذر از 
داري افزايش  به طور معني b وaاز كاشت مقادير كلروفيل 

 در هندوستان تراكم گياهي Filippeti  (1990). يافته است
. تاس بوته در متر مربع گزارش كرده٣٣مطلوب نخود را 

Yadav & Singh  (1989)هاي مختلف   با بررسي تراكم
 بوته ٥٥بوته در نخود زراعي، باالترين عملكرد را در تراكم 

 در Rastegar  (1998). در واحد سطح مشاهده نمودند
تحقيقي كه به منظور بررسي روند رشد و عملكرد ارقام 

هاي مختلف كاشت انجام داد نتيجه  زه در تراكميينخود پا
فت كه باالترين عملكرد دانه به طور متوسط در تراكم گر
  .شود بوته در مترمربع مي٤٤

 آبياري تكميلي به منظور رفع تنش در مراحل بحراني 
رشد گياه تأثير جدي در افزايش عملكرد نخود داشته 

در هندوستان آبياري تكميلي در اوايل دوره رشد . است
 آب، يا در رويشي در خاك سبك با ظرفيت كم نگهداري

ها در اواخر رشد رويشي در اوايل مرحله پر شدن غالف

 خاك عميق عملكرد دانه نخود را افزايش داده است

)Gupta & Agrawal, 1977.( Rehman et al. (1993) 
گزارش كردند با انجام دو نوبت آبياري در مرحله 

دهي و شروع تشكيل غالف بيشترين عملكرد دانه  شاخه
 .Malhotra et al يها بر اساس گزارش.حاصل شده است

(1997)، Silim & Saxena  (1986)، Tuba Bicer et al. 
 عملكرد دانه نخود با انجام Ullah et al. (2002) و (2004)

 بر اساس گزارش. آبياري تكميلي افزايش يافته است
Asghar & Tahir (1997) بيشترين عملكرد دانه با انجام 

كه  در حالي. هي حاصل شده استآبياري در مرحله گلد
Fallah et al. (2005) آبياري تكميلي در مرحله پر شدن 

آباد لرستان مورد آزمون قرار داده و ها را در خرمغالف
مشاهده كردند كه وزن صد دانه و عملكرد دانه نخود 

  .داري داشته استنسبت به تيمار شاهد افزايش معني
  د گياهانبرخي مراحل رش وقوع تنش خشكي در

. تواند خسارت جبران ناپذيري بر عملكرد آنها وارد سازدمي
ترين مرحله تنش رطوبتي در با توجه به اينكه حساس

باشد، نخود مرحله گلدهي و شروع پر شدن دانه مي
رود با انجام آبياري تكميلي در اين بنابراين انتظار مي

مراحل رشد گياه از شدت خسارت تنش كاسته و عملكرد 
استان لرستان به دليل ). Fallah et al., 2005( افزايش يابد

  هاي هوايي و دارا بودن خاك شرايط مناسب آب و
  حاصلخيز يكي از مهمترين مناطق توليد نخود ديم است

(Baghari et al., 2006; Anonymous, 2002) .نظر به  
كشت ديم نخود درلرستان  عوامل محدودكننده از رسدمي

تنش رطوبت در مراحل  بلند مدت هواشناسي،طبق آمار 
اين آزمايش به منظور . ها باشدپر شدن غالف گلدهي و

در مراحل (هاي تكميلي بررسي اثرات تراكم بوته و آبياري
بر خصوصيات زراعي، ميزان ) هاگلدهي و پر شدن غالف

كلروفيل برگ و نفوذ نور در كف سايه انداز گياهي 
  .يم در خرم آباد اجرا شدسه رقم نخود د) كانوپي(

  

  هامواد و روش
 در ايستگاه ١٣٨٣‐ ٨٤اين آزمايش در سال زراعي 

تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي لرستان واقع در سراب 
 ٣٣د درموقعيت جغرافيايي آبا چنگايي شهرستان خرم

 دقيقه ١٨ درجه و ٤٨ دقيقه عرض شمالي، ٣٢درجه و 
 خاك .دريا اجرا شدمتر از سطح ١١٧٠ و ارتفاعيطول شرق

و هدايت الكتريكي  ۵/۷ اسيديتهمحل آزمايش لوم رسي با 
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عمليات تهيه بستر كاشت  .منس بر متر بوديزيدس۵۷/۰
در پاييز با انجام شخم به منظور زير خاك كردن بقاياي 

و همچنين ذخيره رطوبت آغاز  )گندم(محصول سال قبل 
 خاك، به بر اساس تجزيه وسپس نيمه اول دي ماه، گرديد

كود شيميايي به ميزان  منظور تأمين عناصر غذايي الزم،
 خالص در گرم نيتروژن كيلو۲۰ كيلوگرم فسفرخالص و۵۰

 در .هكتار توسط كولتيواتور و ديسك به خاك اضافه گرديد
هاي دو بار اين تحقيق اثرات سه عامل در قالب طرح كرت

 چهار تصادفي درهاي كامل  خرد شده با طرح پايه بلوك
که در آن عامل اصلي . تكرار مورد بررسي قرار گرفتند

، آبياري تكميلي در )ا شاهديم يد (ياريشامل بدون آب
 درصد گلدهي و آبياري تكميلي در مرحله پر ۵۰مرحله 

، آرمان و توده محلي ۹۳‐ ۹۳پيفلها،و سه رقم شدن غالف
، ۳۰گريت به عنوان عامل فرعي و تراكم با چهار سطح 

فرعي ‐  بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعي۶۶ و ۵۴، ۴۲
 ۵ متر عرض در ۲هر کرت به ابعاد . . در نظر گرفته شدند

 از متر  سانتي۳۰ رديف كاشت به فاصله ۵متر طول شامل 
 متر در نظر ۵/۲ز حدود يهم بود و فاصله بين تكرارها ن

ظور اي من دو رديف كناري به عنوان اثر حاشيه. گرفته شد
 متر  سانتي۵۰سطي با احتساب حذف  از سه رديف و فقطو

برداري صورت  نمونه از ابتدا و انتهاي هر رديف حاشيه
  .گرفت

متري خاك و در دوم  سانتي۷عمليات كاشت در عمق 
بذرها قبل از كاشت با سم . اسفند ماه انجام شد

 يشي آزمايدر واحدها. كاربوكسين تيرام ضد عفوني شدند
 انجام نگرفت و بذور با ياريچگونه آبيه) شاهد(م يمار ديت

 برآورد به منظور .افتنديرطوبت موجود در خاک استقرار 
دقيق مقدارآب مورد نياز براي آبياري كرتهاي با آبياري 

ميزان رطوبت خاك قبل ازانجام آبياري درمرحله  تكميلي،
ها به صورت زير مرحله پر شدن غالف درصد گلدهي و ۵۰

  .اندازگيري شد
طور تصادفي كرتهاي مورد آزمايش از چند نقطه به در
صورت  )خاك متريسانتي ۶۰تا عمق( بردارينمونه با مته
 هاي پالستيكي گذاشتهدركيسه هابالفاصله نمونه و گرفت

شدند و به آزمايشگاه منتقل شدند، سپس مقدار مشخصي 
 از هر نمونه باترازوي ديجيتالي، توزين و درآون با

 ساعت قرار داده ۴۸به مدت  ه سانتيگراددرج۱۰۵دماي
 سپس با كمك رابطه. عمل آمد شدند و دوباره توزين به

 تيظرفFC  درآن  كهIn=(FC×M)×BD×D كسر رطوبتي

 عمق توسعه g/cm(،D( وزن مخصوص ظاهري BDمزرعه، 
 In  رطوبت وزني قبل ازآبياري وMو ) مترسانتي ۶۰(ريشه 

ارخالص آب آبياري به كسر آب آبياري خالص بود، مقد
 ليتر در مراحل گلدهي و پر ۴۹۱ و ۴۸۰ترتيب به ميزان

ها برآورد گرديد كه بطور يكسان در سطح هر شدن غالف
  .  كرت آبياري الزم انجام گرفت

گيري تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در براي اندازه
 بوته كه به طور تصادفي با رعايت حاشيه۱۰غالف از 
وزن صد دانه  با استفاده از . ه بودند استفاده شدانتخاب شد

عمليات برداشت با توجه به . گيري شد نمونه اندازه١٠
هر  شروع شد و برداشت ١٥/٤/٨٤رسيدن ارقام از تاريخ 

عملكرد دانه و .  با حذف حاشيه انجام گرفتكرت آزمايشي
هاي آزمايشي به كيلوكرم در هكتار عملكرد بيولوژيك كرت

ده و در نهايت شاخص برداشت مورد محاسبه قرار تبديل ش
مجهز  SPAD-502ميزان كلروفيل برگ با دستگاه . گرفت

‐  شيمادزو190AUV‐مدل( Minolta LCDبه مونيتور 
دهي بر  در مرحله شروع غالف) Wang et al., 2004 ()ژاپن

ز در ي و ميزان نفوذ نور نMeidner  (1984)اساس روش 
 ا دستگاه نورسنج ديجيتالي مدلانداز گياهي ب كف سايه
LX-5201گيري شد دهي اندازه در مرحله شروع غالف ١ .

 تجزيه و تحليل SAS افزار نرمبا استفاده از ي حاصل ها داده
با استفاده از آزمون ها  و مقايسه ميانگين تيمار شد آماري

  .انجام گرفت) LSD(دار يحداقل دامنه معن
  

  نتايج و بحث 
  وتهتعداد غالف در ب

تراكم بوته بر تعداد غالف در  اثر آبياري تكميلي، رقم و
دار بود، اگرچه اثرات متقابل هيچ کدام از عوامل  بوته معني
ها نشان داده نشده داده(دار نبود  ن صفت معنييآزمايشي ا

هايي كه ماريها نشان داد كه در ت  مقايسه ميانگين).است
رفته بود،  درصد گلدهي صورت گ٥٠آبياري در مرحله 
 ١٥(مار ديم يبيشتر از ت) غالف ٢٢با ( تعداد غالف در گياه

  تواند به علت  اين اختالف مي). ١جدول(بود ) غالف
  هايي كه آبياري در آنها  تداوم رشد رويشي در كرت

 ،Ullah et al. (2002) نتايجبا صورت گرفته باشد، كه 
Hernandez & Barrales (1992)و  Tuba Bicer et al. 

  . داشته استيهماهنگ  (2004)
ها مشخص شد كه با  در بررسي مقايسه ميانگين

                                                                                         
1. Hamamatsu Photonics, Hamamatsu, Japan 
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افزايش تراكم بوته، تعداد غالف در گياه كاهش يافت به 
طوري كه بيشترين و كمترين تعداد غالف در بوته به 

)  عدد٤٨/١٤ (٦٦و )  عدد٣٧/٢١  (٣٠ترتيب در تراكم 
ر تراكم تغيي). ٢جدول( آمد به دستبوته در متر مربع 

گياهي با توجه به موضوع رقابت گياهان براي تصاحب 
تواند موجب افزايش يا  عوامل مؤثر در رشد و نمو مي

هاي  كاهش شرايط نامساعد گردد، به طوري كه در تراكم
هاي باال در  پايين، معموالً منابع بيشتري نسبت به تراكم

بارور و تواند تعداد گل  گيرد و گياه مي اختيار گياه قرار مي
به عالوه، وقوع . در نتيجه تعداد غالف بيشتري توليد نمايد

هاي باال در زمان گلدهي تشديد  تنش رطوبتي در تراكم
تواند موجب كاهش چشمگير تعداد  شده و بدين لحاظ مي

 .Fallah et al .گل و در نتيجه تعداد نيام در بوته گردد

(2005)، Majnon Hoseini et al. (2002)و  Watt & 

Singh (1992)نيز  نتايج مشابهي گزارش كردند  .  
  تعداد دانه در غالف 

اثر عوامل مورد مطالعه و اثرات متقابل آنها به جز اثر 
تعداد دانه در . دار نبودرقم بر تعداد دانه درغالف معني

ترين جزو عملكرد دانه در حبوبات است، زيرا غالف باثبات
. ها برابر استهمه تخمدانتعداد سلولهاي تخم تقريباً در 

شرايط آب و هوايي اختالف كمي در تعداد دانه ايجاد 
با توجه ). Kocheki & Banaian Awal, 1997(نمايد  مي

ت عملکرد ين ظرفي متفاوت و همچنيبه تعداد روز تا گلده
ش، آنها از لحاظ تعداد دانه در يمتفاوت ارقام مورد آزما

داري با  ه اختالف معنيغالف بعنوان جزء مهم عملکرد دان
‐ ٩٣پي و رقم فل١١/١ن يانگيرقم آرمان با م. هم داشتند

 برتر از رقم يداريبطور معندانه در غالف  ٠٩/١ با ٩٣
  ).٣جدول ( بودند ) دانه در غالف۰۷/۱(ت يگر

  
  

  در نخوديکنوپر در وزان نفوذ نيل و ميزان کلروفي، مي زراع صفاتي بر روياري مختلف آبيمارهاير تي تاث‐١جدول 

  ياريآب
تعداد غالف 
  در بوته

وزن صد 
 )g(دانه 

عملکرد دانه 
)Kg/ha (  

ک يولوژيعملکرد ب
)Kg/ha(   

شاخص 
 (%) برداشت

ل يزان کلروفيم
)SPAD(  

 ينفوذ نور در کنوپ
  )مترمربع/هيثان/کروموليم(

 B۵/۱۲  b۶/۳۴ b۱۰۳۰.۸ b۲۵۵۸ b۴/۳۷ b۳۷۸ a ۲۲۱  ميد
 a۲۲ b۴/۳۴ a۱۵۸۶.۳ a۳۹۶۰ a۵/۴۱ a۶۱۰ b ۱۴۳  يگلده% ٥٠ در مرحله ياريآب
 b۵/۱۶ a۴/۳۷ ab۱۲۲۴ ab۳۳۶۰ b۷/۳۷ a۶۰۵ a ۲۱۵  ها در مرحله پر شدن غالفياريآب

 .)P≤5%( تفاوت معني داري ندارند LSDهاي داراي حروف مشابه در هر ستون، از لحاظ آماري با آزمون ميانگين

  
  

   در نخوديزان نفوذ نور در کنوپيل و ميزان کلروفي، مي صفات زراعيرو کاشت بوته بر ير تراکم هايتاث ‐٢ جدول
  تراکم

  )بوته در مترمربع(
تعداد غالف در 

  بوته
وزن صد دانه 

)g(  
عملکرد دانه 

)Kg/ha(   
ک يولوژيعملکرد ب

)Kg/ha(   
شاخص 
  (%) برداشت

ل يزان کلروفيم
)SPAD(  

 ينفوذ نور در کنوپ
  )مترمربع/هيثان/کروموليم(

٣٧/٢١  ٣٠ a ۵۷/۳۷ a ۱۱۲۸c ۲۷۰۰c ۱۱/۴۱  a ۵۵۰ b  ۱۹۸ b   
٤٢  ۱۱/۱۷  bc ۸۰/۳۷  a ۱۲۵۷bc ۳۲۲۰b ۲۲/۴۰ ab ۴۸۰c ۲۳۳ a 
۵۴  ۴۹/۱۸ ab ۵۱/۳۲ c ۱۳۵۴ ab ۳۲۶۰b ۰۲/۴۲  a ۶۱۰ a  ۱۷۸ c 
٦٦  ۴۸/۱۴ c ۴۶/۳۴ ab ۱۳۸۸a ۳۸۲۳a ۲۰/۳۵ b ۵۳۰bc  ۱۸۸ bc 

  .)P≤5%( تفاوت معني داري ندارند LSDي با آزمون ميانگين هاي داراي حروف مشابه در هر ستون، از لحاظ آمار

  
  

 مقايسه ميانگين ارقام  نخود مورد بررسي از لحاظ صفات زراعي و ميزان کلروفيل ‐٣جدول 

  رقم
تعداد غالف 
  در بوته

تعداد دانه در 
  غالف

وزن صد 
  )g(دانه 

عملکرد دانه 
)Kg/ha(   

عملکرد بيولوژيک 
)Kg/ha(   

شاخص 
 (%)برداشت 

لروفيل ميزان ک
)SPAD(  

 a۵/۱۸ ab۰۹/۱ b۷/۳۳ a۱۳۷۶ b۳۱۰۰ a ۶/۴۴ b۵۰۰  ٩٣‐٩٣فليپ
 a۲۲ a۱۱/۱ b۴/۳۲ a۱۳۶۲ a۳۵۹۲ b ۴/۳۶ a۶۱۰  آرمان
 b۵/۱۲ b۰۷/۱ a۲/۴۱ b۱۱۰۴ b۲۸۳۰ b ۴/۳۶ b۵۰۰  گريت

  ).P≤5% (داري ندارند تفاوت معنيLSDهاي داراي حروف مشابه در هر ستون، از لحاظ آماري با آزمون ميانگين  



 ۱۱۷  ...اکم بوته و آبياري تکميلي بر صفات زراعي، بررسي اثرات تر: ميرزايي حيدري و همکاران  

  وزن صد دانه 

 بر وزن صد دانه يداريار معنير بسيآبياري تكميلي تاث
 با آبياري يشيميانگين  وزن صد دانه در واحدآزما. داشت

 درصد گلدهي ٥٠ وها تكميلي در مراحل پر شدن غالف
 گرم ٦/٣٤ط ديم ي و با شرا٤/٣٤ و ٤/٣٧به ترتيب برابر با 

بندي و پر شدن دانه  غالفمحدوديت رطوبت در زمان . بود
تواند موجب كاهش انتقال مواد فتوسنتزي و در نتيجه  مي

  .ها گردد چروك شدن دانه
اً تحت تأثير عوامل ي است که قويوزن صد دانه صفت

ژنتيكي است و در مطالعه حاضر ارقام مورد مطالعه تفاوت 
ميانگين .  از لحاظ وزن صد دانه داشتنديداريار معنيبس

 و آرمان به ترتيب ٩٣‐ ٩٣پيفلانه ارقام گريت، د وزن صد
  ).  ٣جدول ( بود ٤/٣٢و ٧/٣٣، ٢/٤١برابر با 

ن اثر متقابل رقم و آبياري بر وزن صد دانه يهمچن
 يکسانيت روند ثابت و ي گريرقم محل. دار بود ار معنييبس

 داشته و حداکثر وزن ياريرا در هر سه سطح از فاکتور آب
پ ي حداقل وزن صد دانه در رقم فل.صد دانه را نشان داد

 يگلده% ٥٠ در مرحله يلي تکمياريمار آبي در ت٩٣‐ ٩٣
رسد اختالف موجود در  به نظر مي). ١شکل (حاصل شد 

وزن صد دانه توده محلي گريت با ساير ارقام بيشتر جنبه 
ژنتيكي داشته است و روند ثابت وزن صد دانه در توده 

، ثبات و يارير آبت در سطوح مختلف فاکتوي گريمحل
  . دهدين رقم را نشان مي ايکي ژنتيداريپا

 اثرات تراكم بوته و اثر متقابل رقم و تراكم بر وزن 
 بوته در ٤٢ و ٣٠هاي  تراكم. دار بودند ار معنييصددانه بس

ک گروه قرار گرفته و بيشترين وزن صد دانه يمترمربع در 
ر متر مربع،  بوته د٥٤را نشان دادند و در مقابل در تراکم 

  .زان وزن صد دانه حاصل شدين ميکمتر
هاي تحتاني كنوپي ممكن ههاي باال اوالً شاخ در تراكم

است محدوديت نور داشته باشند، دوماً تعداد زياد بوته در 
تراكم باال باعث افزايش تبخير و تعرق شده و در نتيجه 

هاي فوقاني كنوپي نيز ممكن است در معرض تنش  شاخه
هاي  نتايج اين آزمايش غالفدر بنابراين . دنباشرطوبتي 
فتوسنتزي  توانند مواد تحتاني و حتي فوقاني نميهاي شاخه

هايي كه در شرايط بهتري هستند دريافت  را از شاخه
 .يابد ها كاهش مي كنند، در نتيجه وزن صد دانه اين غالف

Kulaz & Ciftci (1999)و  Majnon Hoseini et al. 

 نخود مشاهده نمودند كه با افزايش تراكم  در(2002)
  . گياهي وزن صد دانه كاهش يافته است

  

  
   اثرات متقابل آبياري و رقم بر وزن صد دانه‐١شكل

  ارقام نخود ديم
  

  عملكرد دانه 

ر نتايج تجزيه واريانس نشان داد اثر رقم، تراکم و اث
 دار بوده، يار معني عملكرد دانه بسبر متقابل رقم و تراکم

ر ي تاثياري و اثر متقابل تراکم و آبيارينکه آبيضمن ا
عملكرد ). ٤جدول (اند  بر عملکرد دانه داشتهداري معني

 ٣٧٤ دانه در محيط ديم براي متوسط دو آبياري تكميلي
اين . بود) شاهد(كيلوگرم در هكتار بيشتر از محيط ديم 

 كه مشاهده Taliei & Saiadian (2000)نتايج با گزارش 
متر آبياري در مرحله پر شدن دانه كردند به ازاي هر ميلي

 كيلوگرم در هكتار به عملكرد دانه اضافه ٩/٥نخود حدود 
 .Fallah et alدر اين ارتباط . شود هماهنگي دارد مي

(2005)، Tuba Bicer et al. (2004)و  Pacucci et al. 
در شرايطي كه ارقام  در نخود نتايج مشابهي (2006)

متفاوت بودند و فقط يك دوره آبياري تكميلي استفاده 
ز يکه در مطالعه آنها ن يبطور. را گزارش کردندنمودند، 

آبياري تكميلي موجب افزايش عملكرد در مقايسه با 
افزايش عملكرد بيشترين . گرديده بود) شاهد(يم شرايط د

 درصد گلدهي حاصل گرديد ٥٠دانه در تيمار آبياري در 
 Asghar & Tahir (1995)، Rehman نيهمچن). ١جدول (

et al. (1993) ،Pawer et al. (1992)و  Dixit (1992) 
مشاهده کردند كه بيشترين عملكرد دانه در ارقام نخود 

ز يك بار آبياري در مرحله گلدهي حاصل فقط با استفاده ا
  .                      گرديده است كه با مطالعه حاضر مطابقت دارد

، آرمان و ٩٣‐ ٩٣ پيفلميانگين عملكرد دانه ارقام 

 V 1 = ۹۳ فيليپ – 
۹۳  

 V2 = آرمان 

 I1 =  شاهد(ديم(  
 I2 = آبياري در مرحله  گلدهي 
 I3 =  آبياري درمرحله پر شدن

a 

b 
bc 

a 

d 
cd 

a 

cd c 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

I1V1 I1V2  I1V3 I2V1 I2V2 I2V3 I3V1 I3V2  I3V3 

 آبياري در رقم

نه
 دا
صد

ن 
وز

)
رم
گ

(  



 ۱۳۸۸، ۳ ، شماره۴۰  ايران، دورهعلوم گياهان زراعيمجله   ۱۱۸

 كيلوگرم در ١١٠٤و ١٣٦٢، ١٣٧٦گريت به ترتيب برابر با 
 و آرمان ٩٣‐ ٩٣پيفل قا معلت برتري ار. هكتار بوده است

  نسبت به  توده  توان توليد تعداد غالف بيشترتواند مي
 باشد و در كل اين ارقام از لحاظ ژنتيكي  گريتمحلي

 دارا  توده محلي گريتپتانسيل توليد بااليي را نسبت به
 كه با توجه به شرايط محيطي در سال اجراي ندبود
 پتانسيل توليد خود را به خوبي بروز اندانستهش تويآزما
 و آرمان سريعتر فضاي بين ٩٣‐ ٩٣پيفلم ارقا. دهند
ها را پوشانده و از تشعشع خورشيدي استفاده بهتر  رديف

ل باعث برتري عملكرد دانه ارقام اخير كه اين عامنمودند 
 Siddique (1984) .ه استدنسبت به توده محلي گريت ش

پيشنهاد كرد كه در شرايط ديم عملكرد دانه حبوبات با 
ليد ماده خشك باال ممكن است افزايش انتخاب ارقام با تو

  . يابد
 ٦٦ در مطالعه حاضر بيشترين عملكرد دانه در تراكم 

 بوته ٣٠دست آمد، كه نسبت به تراكم بوته در مترمربع به
   كيلوگرم در هكتار افزايش٢٦٠در مترمربع حدود 

   وSingh  (1983)). ٤جدول(عملكرد را دارا بود 

Majnon Hoseini et al. (2002)نه ي بهيها به تراکم
 اختالف در تراكم ني در نخود دست يافتند و ايمتفاوت
هاي مورد استفاده و همچنين شرايط   از ژنوتيپيناشبهينه 

 .باشديها ممحيطي آزمايش
  

كيلوگرم ( بر عملكرد دانه ياري و آب  اثر متقابل تراكم‐٤جدول 
   نخود مورد مطالعهيهاپيدر ژنوت) در هكتار

  بوتهتراكم   ياريمار آبيت
 هاپرشدن غالفمرحله  گلدهي ۵۰% )شاهد(ديم )بوته در مترمربع(

 ميانگين
  کل

٣٠  e۹۰۳   bc١٢٨١  bc١٢٠٠  ۱۱۲۸ 
٤٢   de۱۰۰۷  a۱۶۳۵  bcd۱۱۲۸  ۱۲۵۷  

٥٤  cde۱۱۰۲  a۱۶۷۵  b١٢٨٢  ۱۳۵۴  

۶۶   bcd ۱۱۲۲ a١٧٥٤  bc۱۲۸۷  ۱۳۸۸  

    ١٢٢٤  ۱۵۸۶  ١٠٣٣  ميانگين
 هستند از لحاظ فيا ردي و  داراي حروف مشابه در هر ستونهايي كهميانگين

  .)P≤5%(داري ندارند  معنياختالف  LSDآماري با آزمون 

 
  عملكرد بيولوژيك

ري دا آبياري تكميلي بر عملكرد بيولوژيك اثر معني
متوسط افزايش عملكرد بيولوژيك در شرايط . داشت

برابر ) شرايط ديم(آبياري تكميلي نسبت به تيمار شاهد 
 درصد افزايش ٣٢ كيلوگرم در هكتار و معادل ١١٠٢

 .Palled et al. (1985)، Ullah et alچنين هم. داشته است

 به نتايج مشابهي Tuba Bicer et al. (2004)و  (2002)
ارقام مورد مطالعه از لحاظ عملكرد بيولوژيك . دست يافتند

با (مان که رقم آريطوره اختالف بسيار معني دار داشتند ب
و توده محلي گريت ) لوگرم در هکتاري ک٣٥٩٢ن يانگيم
به ترتيب بيشترين و كمترين ) لوگرم در هکتاري ک٢٨٣٠(

 ٩٣‐ ٩٣پ يرقم فل. عملكرد بيولوژيك را دارا بوده است
لوگرم در هکتار را ي ک٣١٠٠ک يولوژين عملکرد بيانگيم
 يداريقابل ذکر است که رقم آرمان بطور معن. د نموديتول

گر مورد مطالعه يسه با دو رقم دي در مقايشتريعملکرد ب
  .د کرديتول

 اثرتراكم گياهي بر عملكرد بيولوژيك بسيار معني دار 
  ش يك افزارد بيولوژيلكبا افزايش تراكم ميزان عم .بود
که بيشترين عملكرد بيولوژيك در تراكم يطوره ابد بيمي
 ا نتايج كه ب).٣جدول (بوته در مترمربع حاصل شد  ٦٦

Ayaz et al. (1999)و  Kulaz & Ciftci (1999) مطابقت 
   .دارد

  شاخص برداشت

.  بوددار اثر آبياري تكميلي بر شاخص برداشت معني
ميانگين شاخص برداشت در بين تيمارهاي آبياري تكميلي 

 كه با نتايج  بود،%) ٤/٣٧(شتر از شاهد يبود که ب% ٤٠
Ullah et al. (2002)ن اثر رقم بر يهمچن.  مطابقت دارد

 ٩٣‐ ٩٣پ يرقم فل. دار بود شاخص برداشت بسيار معني
 برتر از توده محلي گريت يداريبطور معن%) ٦/٤٤(
شاخص ). ٣جدول (بود %) ٤/٣٦(و رقم آرمان %) ٤/٣٦(

 به دليل عملكرد دانه ٩٣‐ ٩٣پ يشتر در رقم فليبرداشت ب
آرمان و كم بودن شاخص برداشت در ارقام  بيشتر اين رقم

توان به عملكرد كمتر آنها نسبت يو توده محلي گريت را م
ه دار بود، برمعنيياثر تراكم بر شاخص برداشت غ. داد
مترمربع داراي كمترين   بوته در٦٦که تراكم  يطور

رسد يكي از  به نظر مي). ٥شكل (شاخص برداشت بود 
 پايين هاي عمده شاخص برداشت باالتر در تراكمداليل 
دليل رقابت ضعيف گياهان جهت عوامل رشدي كاشت ب

احتماالً  .بويژه جذب تشعشع در طول فصل رشد بوده باشد
هاي زايشي در اين شرايط انتقال مواد فتوسنتزي به اندام

نسبت به مواد فتوسنتزي ساختماني كه در برگها و ساقه 
 .Majnon Hoseini et al. باقي مانده بيشتر بوده است

 وجود رقابت بدليلهاي باال  شتند در تراكماظهار دا (2002)
شديد بين گياهان نخود سهم هر دانه از توليد مواد 

دنبال آن شاخص كاهش يافته و به) منبع(فتوسنتزي 
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داد هاي باالتر تع همچنين در تراكم. ديآيبرداشت پايين م
زياد بوته سبب تعرق بيشتر و محدود شدن رطوبت خاك 

شده و بنابراين فتوسنتز كمتري براي مراحل تشكيل دانه 
   گيرد و در نتيجه ت ميها صور براي پر كردن دانه

  وSiddique (1984). يابد شاخص برداشت كاهش مي
Singh (1983) نيز گزارش كردند كه با افزايش تراكم بوته 

  .شاخص برداشت نخود كاهش يافته است
  مقدار كلروفيل برگ

 كلروفيل برگ در نتايج حاصل از تجزيه واريانس ميزان
ن يشتريب. دار بود تيمارهاي مختلف آبياري بسيار معني

 واحد ارزش بر اساس دستگاه ٦١٠(ميزان كلروفيل برگ 
SPAD ( درصد گلدهي و ٥٠در تيمار آبياري در مرحله 

 واحد ارزش بر اساس ٦٠٥( در مرحله پر شدن دانه ياريآب
رتر از  بيداري آمد، که بطور معنبه دست) SPADدستگاه 

 واحد ارزش بر ٣٧٨(م يا دي يليتکم ياريط بدون آبيشرا
با افزايش تنش خشكي در . بودند) SPAD دستگاه اساس

مرحله رشد رويشي ميزان كلروفيل برگ كاهش يافت كه  
 كه بيان كردند تنش May Oral et al. (1981)كه با نتايج 

 يدهد، هماهنگ رطوبتي ميزان كلروفيل برگ را كاهش مي
  . شته استدا

پايداري كلروفيل به عنوان شاخصي از تنش خشكي 
 تأثير شناخته شده است و شاخص پايداري باال به معني بي

باشد و موجب دسترسي بهتر گياه  بودن تنش بر گياه مي
 اثر  رقم، تراکم و اثر متقابل رقم و .شود به كلروفيل مي

ل يلروف بر شاخص کياريز اثر متقابل تراکم و آبي و نياريآب
ن رقم يانکيسه ميبر اساس آزمون مقا.   دار بوديار معنيبس

ل و برتر از دو رقم يزان کلروفين ميشتري بيآرمان دارا
هاي مختلف كاشت بر شاخص كلروفيل  تراكم. گر بوديد

  ٦١٠( نشان داد كه بيشترين ميزان كلروفيل برگ برگ
   ٥٤در تراكم ) SPADواحد ارزش بر اساس دستگاه 

  ضمن ). ٦شكل( آمده است به دستدر مترمربع بوته 
   بوته در مترمربع ميزان ٦٦ تا ٥٤ يهانکه تراكميا

. ل آنها از روندي كاهشي برخوردار بوده استيکلروف
Majnon Hoseini et al. (2002) نيز بيان كردند كه با 

افزايش تراكم، كلروفيل برگ تا يك حد اپتيمم افزايش 
  .دابي مي

  انداز كانوپي ف سايهنفوذ نور در ك

بر ميزان نفوذ داري  آبياري تكميلي بطور بسيار معني
كه در شرايط آبياري تكميلي در  بطوري.نور موثر بود

 ١٤٣ µmol m-2 s-1  درصد گلدهي داراي حداقل٥٠حله مر
 داراي حداكثر µmol m-2 s-1٢٢١ )شاهد(و در شرايط ديم 

). ١جدول(بود اهي انداز گي ميزان نفوذ نور در كف سايه
 در مرحله پر شدن ياريم و آبيط ديزان نفوذ نور در شرايم

مار يشتر از تي بيداريبطور معن) ٢١٥ µmol m-2 s-1(دانه 
نفوذ نور در كف .   بوده استيگلده% ٥٠ در مرحله ياريآب

گرفت أثير رشد رويشي گياه قرار سايه انداز گياهي تحت ت
، )ديم(مار شاهد كه در نتيجه كاهش رشد رويشي در تي

بيشترين ميزان نفوذ نور را داشت و با انجام آبياري 
تكميلي با افزايش رشد رويشي كمترين ميزان نفوذ نور در 
كف سايه انداز گياهي مشاهده گرديد كه اين باعث افزايش 
جذب تشعشعات فعال فتوسنتزي و عملكرد دانه و 

 Mckenzie & Hill  با نتايججين نتايا ،گردد بيولوژيك مي
نفوذ نور در كف سايه انداز . مطابقت داشته است (1995)

 داشت و يگياهي با افزايش تعداد گياه روندي كاهش
كمترين ميزان نفوذ نور در كف سايه انداز گياهي در 

 آمد به دست بوته در مترمربع ٦٦ و ٥٤هاي  تراكم
 که Mckenzie & Hill (1995) گزارش با و )٧شكل(

ايش تراكم ميزان نفوذ نور در كف افز اب  كردندمشاهده
  . داردي، هماهنگيابد كاهش ميانداز گياهي  سايه
  يگيري کلنتيجه

 درصد ٥٠به طور كلي آبياري تكميلي در مرحله 
گلدهي با افزايش تعداد غالف در بوته، شاخص برداشت، 

و  همراه بوده ميزان كلروفيل برگعملكرد بيولوژيك، 
انداز گياهي موجب  ر كف سايهكاهش ميزان نفوذ نور د

 كيلوگرم در هكتار ٥٥٦افزايش عملكرد دانه به ميزان 
  . ده استيگرد) ديم( تيمار شاهد بيشتر از

 بوته در ٥٤ و ٦٦ يهاتراکم در شرايط اين آزمايش
 كيلوگرم در هكتار ١٦٧٥ و  ١٧٥٤مترمربع به ترتيب با 

 مرحله بيشترين عملكرد دانه را با يك آبياري تكميلي در
 و آرمان به ٩٣‐ ٩٣پيفلرقام ا . گلدهي توليد كردند٥٠%

د بيشترين تعداد غالف در بوته و دانه در غالف يعلت تول
ت ي گري نسبت به توده محلييد باالي توليکيل ژنتيپتانس

. د کردندين عملكرد دانه را توليشتريجه بيداشته و در نت
ن عملكرد  داراي بيشتري٩٣‐ ٩٣پيفلرقم آرمان بعد از رقم 

اين عملكرد . دانه نسبت به توده محلي گريت بوده است
سازگاري آن با شرايط منطقه، تيپ تواند به علت  باال مي
صفت زودرسي در مناطق . اي و زودرسي آن باشدرشد بوته

بندي زماني صورت  مشود كه گلدهي و نيا ديم باعث مي
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ه  حرارتي كمتري وجود داشتوگيرد كه تنش رطوبتي 
در همين راستا كم بودن ). Watt & Singh, 1992(د باش

 با طول توان در ارتباط عملكرد توده محلي گريت را نيز مي
دوره رشد و نمو بيشتر و حساسيت آن به بيماري 

بيشترين ميزان كلروفيل برگ و كمترين . ستزدگي دان برق
ميزان نفوذ نور در كف كنوپي مربوط به اين دو رقم بود كه 

اي آنها ل تيپ رويشي ايستاده و فرم بوتهيبه دلاحتماال 
  ش ي باعث افزايکاهش نفوذ نور در کف کانوپ. باشد

ش عملکرد ي و افزايجذب تشعشعات فعال فتوسنتز

  وجود همبستگي . گردديعملکرد دانه م ک ويولوژيب
منفي بين وزن صد دانه و عملكرد دانه باعث شدکه وزن 

 ياري آبيمارهاي در تصد دانه بر خالف عملکرد دانه،
 بوته در ٥٤، تراکم يگلده% ٥٠ در مرحله يليتکم

 به حداقل خود ٩٣‐٩٣پ يمترمربع و در ارقام آرمان و فل
   ٥٤ و ٦٦هاي  بيشترين عملكرد دانه در تراكم. برسد

   نفوذ  ميزاند و كمترينش مترمربع حاصل بوته در
به نور و بيشترين ميزان كلروفيل برگ در اين دو تيمار 

   . آمددست
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