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  2اله شاکرمی  و قدرت1سیدکریم موسوی
  ، طبیعی لرستان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع،عضو هیات علمی1

  آباد خرم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد،عضو هیات علمی2
  31/1/1388:تاریخ پذیرش ؛ 1/9/1387: تاریخ دریافت

  

  1چکیده
هـای    کرتصورت   بهدر شرایط دیم با تنش خشکی شدید        نخود  ارقام   آبیاری بر تولید     های   رژیم اثر

آباد لرستان در سال      در شهرستان خرم   تکرار   هستصادفی با    های کامل    در قالب طرح پایه بلوک     خرد شده 
شـاهد بـدون آبیـاری،      ) 1(آبیاری تکمیلی در هشت سطح      . مورد بررسی قرار گرفت    1386-87زراعی  

کاشـت و   ) 6(کاشـت و گلـدهی،      ) 5(دهـی،     غـالف ) 4(گلـدهی،   ) 3(کاشـت،   ) 2(آبیاری در مراحل    
 به کرت اصلی و ارقـام دهی نخود  غالفکاشت، گلدهی و ) 8(دهی و  گلدهی و غالف) 7(دهی،    غالف
اجـزای  .  فرعی اختصاص داده شد     توده محلی گریت به کرت    ) 3(هاشم و   ) 2(فیلیپ،  ) 1(شامل  نخود  

 محـصول هـر کـرت پـس از           بوته و عملکرد دانه براساس     10اساس انتخاب تصادفی    عملکرد نخود بر  
 2/762(کـرد دانـه   لبیـاری بیـشترین عم  در بین سطوح فاکتور آ . شدگیری    ای اندازه   حذف اثرات حاشیه  
تیمـار  . دهی اختـصاص داشـت      غالف+ گلدهی+ به تیمار آبیاری در مراحل کاشت     ) کیلوگرم در هکتار  
 درصد عملکرد دانه نخـود  7/251ای در مقایسه با شاهد بدون آبیاری موجب افزایش      آبیاری سه مرحله  

در بـین ارقـام مـورد       . ش تولید نخـود اسـت     این موضوع گویای اهمیت آبیاری تکمیلی برای افزای       . دش
میـانگین  .  توده محلی گریت حاصل شـد      از)  کیلوگرم در هکتار   8/701(بیشترین عملکرد دانه    آزمایش  

 براساس نتایج این پژوهش رقم هاشم بـا توجـه بـه             .د بسیار ناچیزی بود    ح عملکرد دانه رقم هاشم در    
و سایر مناطق با شرایط آب و هوایی مشابه قابـل           تیپ رشد دیررس برای کشت بهاره در استان لرستان          

  .بودتوصیه نیست، اما رقم فیلیپ از سازگاری مناسبی برخوردار 
  

   نخود، آبیاری تکمیلی، رقم زراعی:های کلیدی واژه
                                                 

 skmousavi@gmail.com : مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
 میلیون هکتار و تولید 3/10 دارای سطح زیر کشت معادل در دنیا) .Cicer arietinum L(نخود 

کننـده ایـن گیـاه زراعـی در         هـای تولید    عمده کشور ). 2004ائو،  ف( میلیون تن است     5/7جهانی سالیانه   
 درصد از محصول نخود جهان در شرایط دیم تولید          90خشک قرار دارند و حدود       مناطق خشک و نیمه   

های تولیدکننده نخود، عمده      ترین کشور  عنوان یکی از مهم    در ایران نیز به   ). 2001ر و ابو،    کوما(شود    می
 ایـران   هنـد، پاکـستان و     ).2003پـور،     صباغ(گیرد    صورت بدون آبیاری انجام می      به این محصول شت  ک

 که در آنها این محـصول معمـوالً بعـد از            .)2003فائو،  (روند    شمار می  کشورهای اصلی کشت نخود به    
ر خـاک   در این شرایط گیاه زراعی عمدتاً به رطوبت ذخیره شده د          . شود  فصل اصلی بارندگی کاشته می    

رود   شـمار مـی    هـای ایـن کـشت بـه         ترین محدودیت   وابسته است و تنش خشکی انتهایی از جمله مهم        
 خـشک بـا تـنش    اکثر نواحی کشت نخود در ایران دارای اقلیم سرد و نیمه). 2004سراج و همکاران،  (

  .خشکی انتهایی هستند
 و شـمال آفریقـا،       آسـیا  خصوص استان لرستان همانند سایر نواحی خـشک        در اکثر مناطق کشور به    

تـرین محـدودیت     شود و ناکافی بودن آب خاک از جملـه مهـم            صورت بهاره کشت می    نخود معموالً به  
دلیل توزیع نامناسـب یـا کـاهش بارنـدگی تولیـد ایـن               ها به  در برخی سال  . تولید این گیاه زراعی است    

از سالی به سـال دیگـر     شدت تنش خشکی    . )2004توبابسیر،   (شود  محصول با مشکل جدی مواجه می     
  .)2001سلطانی و همکاران،  (بسته به تعداد و توزیع بارش و دمای هوا در بهار و تابستان متغیر است

. ترین منبع محدود برای افـزایش تولیـد محـصوالت کـشاورزی اسـت              در نواحی خشک، آب، مهم    
ق خـشک راهبـرد مناسـبی    راعـی منـاط   هـای ز    برداری از آب، برای نظـام       بنابراین به حداکثررسانی بهره   

بـرداری از آب روی       های مدیریت کارآمد بهـره      بایست به راهکار    در چنین شرایطی، می   . رود  شمار می  به
آبیاری تکمیلی عملیاتی با کارایی باالست که برای افزایش تولید محصوالت کـشاورزی و بهبـود                . آورد

در برخی شـرایط    ). 2004 و هاشم،    اویس(معیشت در نواحی خشک از پتانسیل باالیی برخوردار است          
مـالهوترا و همکـاران،     (شـود     صورت مکمل بارش برای افزایش تولید نخود بهره گرفته می          از آبیاری به  

  ).2004؛ توبابسیر و همکاران، 1997
هـای بـاال و       بینـی، دمـا     های غیرقابل پـیش     اغلب تحت شرایط حاکم بر مناطق نیمه خشک با بارش         

خـشکی خـاک    ). 2002میلـر و همکـاران،       (شود   اثرات خشکی تشدید می     طوالنی تشعشع خورشیدی 
های بین ریشه     ناشی از فقدان آب موجب تغییراتی در شرایط فیزیکی خاک از قبیل افزایش تشکیل فضا              
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کاهش تماس منجـر بـه      . شود  ای می   خشکی خاک مانع توسعه عادی سامانه ریشه گره       . شود  و خاک می  
  ).2007سخون و سینگ، (شود  ایی میمحدودیت جذب آب و عناصر غذ

دهی و شـروع تـشکیل        اظهار داشتند که دو نوبت آبیاری در مرحله شاخه        ) 1993(داهیا و همکاران    
توبابـسیر و همکـاران      ،)1997(مـالهوترا و همکـاران      . اشـت غالف بیشترین عملکرد دانـه را در پـی د         

ـ ،  )2000(نگ و همکـاران     ا ز ،)2004( اظهـار  ) 1997(عـسگر و همکـاران      و  ) 2002( و همکـاران     والی
  . آبیاری در مرحله گلدهی حاصل شد که بیشترین عملکرد دانه بااند داشته

بررسی اثر ایـن عامـل و       . ستا استان لرستان     در های مهم تولید نخود     تنش خشکی از جمله چالش    
محـصول و ارائـه      انتخاب ارقام سازگار بـرای افـزایش تولیـد ایـن             ،گیری از آبیاری تکمیلی     امکان بهره 

  .راهبردهای مدیریتی از جمله اهداف این پژوهش است
   

  ها مواد و روش
 های خرد شده کرتصورت  آباد به لید نخود در شهرستان خرماثر آبیاری تکمیلی و رقم زراعی بر تو

 مـورد بررسـی قـرار       1386-87 تکرار در سال زراعی      سهتصادفی با    های کامل   در قالب طرح پایه بلوک    
آبیـاری در  ) 2(شـاهد بـدون آبیـاری،     ) 1( شامل آبیاری تکمیلی در هشت سـطح          اصلی فاکتور. گرفت

آبیاری در مراحـل    ) 5(دهی،    آبیاری در مرحله غالف   ) 4(آبیاری در مرحله گلدهی،     ) 3(مرحله کاشت،   
آبیـاری در مراحـل گلـدهی و    ) 7(دهـی،   آبیـاری در مراحـل کاشـت و غـالف     ) 6(کاشت و گلـدهی،     

 رقم نخود  فرعی شامل فاکتورودهی نخود  آبیاری در مراحل کاشت، گلدهی و غالف) 8( و دهی  غالف
 رقم هاشم با تیـپ رشـدی ایـستاده،          .توده محلی گریت بود   ) 3(هاشم و   ) 2(فیلیپ،  ) 1(در سه سطح    

للـی  الم  ارسـالی از مرکـز بـین   93-93ژنوتیپ پیشرفته فیلیپ   . دیررس و مناسب برداشت مکانیزه است     
 دارای تیـپ بوتـه      ،زدگی  مقاوم به بیماری برق   ،  ضمن عملکرد بیشتر نسبت به برخی ارقام بومی       ردا  ایکا

وهوایی اسـتان     توده محلی گریت طی سالیان متمادی با شرایط آب        . است برداشت مکانیزه    مناسب برای 
ایـن  لرستان سازگاری یافته است و در حال حاضر نیز عمده سطح زیر کشت نخود اسـتان لرسـتان بـه      

  .توده اختصاص دارد
 درجه  48 آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با مشخصات جغرافیایی          

 متر از سطح دریا به اجـرا        1171 دقیقه عرض شمالی با ارتفاع       30 درجه و    32 دقیقه طول شرقی،     18و  
بنـدی کـوپن دارای    براسـاس طبقـه   این منطقـه    .ـ لوم بود   کلیـ  بافت خاک محل آزمایش سیلتی    . آمد در
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 1386-87 بارش طـی سـال زراعـی          کل  میزان .های گرم و خشک است     اقلیم نیمه گرمسیری با تابستان    
  . بود میانگین درازمدتدرصد کمتر از 52 متر بود که  میلی251آباد  برای شهرستان خرم
ت آزمایـشی   هـر کـر   .  صـورت گرفـت    1386 اسفندماه   28صورت دستی در تاریخ      کاشت نخود به  

 50فاصله بین ردیف و روی ردیف با توجه به تراکم مطلوب .  متر بود6 ردیف کاشت به طول    6شامل  
 متر فاصـله رعایـت      2ها نیز     بین بلوک . متر در نظر گرفته شد      سانتی 7/6 و   30ترتیب   رمربع به بوته در مت  

ر سـطح هـر کـرت صـورت         طور یکنواخت د   بهصورت نشتی و     بهتیمارهای آبیاری در زمان مقرر      . شد
گیـری اجـزای    طور تصادفی از هـر کـرت انتخـاب و بـرای انـدازه       بوته به 10پس از رسیدگی،    . گرفت

محـصول  .  دانه استفاده شد   100عملکرد نخود شامل تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن              
مانـده    ای چهار ردیـف بـاقی     متر ابتدا و انته      سانتی 50عالوه   ههر کرت پس از حذف دو ردیف کناری ب        

گیری عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت مورد استفاده قرار       برداشت شد و برای اندازه    
های زایشی از کل زیـست تـوده هـوایی، از نـسبت        شاخص تالش تولیدمثلی، بیانگر سهم اندام     . گرفت

افـزار    ها بـا اسـتفاده از نـرم         اری داده تجزیه و تحلیل آم   . ها به وزن کل تک بوته محاسبه شد         وزن غالف 
MSTATCها براساس آزمون   و مقایسه میانگینLSD درصد صورت گرفت5 در سطح .  

ان مهر آب آذر دي ن بهم فند اس روردين  ف ت ارديبهش رداد خ ير ت
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   دمای حداقل و حداکثر مطلق و مقدار بارندگی روزانه طی -1شکل 

  . از اول مهرماه در شهرستان خرم آباد1386-87سال زراعی 
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  تایج و بحثن
تـأثیر فـاکتور آبیـاری قـرار         داری تحت   طور معنی  تعداد شاخه تک بوته نخود به     : تعداد شاخه تک بوته   

در بین سطوح مختلف آبیاری بیشترین تعداد شاخه تک بوتـه بـه تیمـار آبیـاری در       ).1 جدول(گرفت  
 درصد 8/55 کاشت   تعداد شاخه تک بوته برای تیمار آبیاری در مرحله        . مرحله کاشت اختصاص داشت   

یـاری در مرحلـه     آببـه اسـتثنای تیمارهـای       . بیشتر از تعداد شاخه تک بوته در شرایط بدون آبیاری بود          
دهی سایر تیمارهای آبیاری از نظر تعداد شاخه تک بوته با      غالف+ گلدهی و آبیاری در مراحل گلدهی       

 و همکـاران    پالـد  ).2 جـدول (ند  داری نداشـت    تیمار حائز بیشترین تعداد شاخه تک بوته تفـاوت معنـی          
اثـر  تـأثیر رقـم زراعـی و        . گزارش دادند که تعداد شاخه تک بوته بر اثر آبیاری افزایش یافـت            ) 1985(

). 1 جـدول (دار نبـود      متقابل آبیاری و رقم زراعی برای تعداد شاخه تک بوته نخود از نظر آماری معنی              
  .ه تیمارهای آبیاری استش ب موضوع گویای پاسخ یکسان ارقام مورد آزماینای

تأثیر فـاکتور آبیـاری      داری تحت   طور کامالً معنی   تعداد غالف تک بوته نخود به     : تعداد غالف تک بوته   
گلـدهی،  + دهـی، کاشـت       اگر چه بـین تیمارهـای آبیـاری در مراحـل غـالف            ). 1جدول  (قرار گرفت   

ین ی وجود نداشت ولی ا    دار گلدهی اختالف معنی  + دهی و کاشت    غالف+ دهی، کاشت   غالف+ گلدهی
این . داری موجب افزایش تعداد غالف تک بوته نخود گردیدند          طور معنی  تیمارها در مقایسه با شاهد به     

 درصـد افـزایش     9/212 تـا    9/138ترتیب   د تعداد غالف تک بوته نخود را به       تیمارها در مقایسه با شاه    
  ).2جدول (دادند 

تـأثیر فـاکتور رقـم زراعـی قـرار گرفـت             داری تحـت    معنیطور کامالً    تعداد غالف در بوته نخود به     
داری بیشتر از رقـم       طور معنی  ی رقم فیلیپ و توده محلی گریت به       تعداد غالف در بوته برا    ). 1جدول  (

). 3جدول (داری وجود نداشت  بین رقم فیلیپ و توده محلی گریت از این نظر تفاوت معنی  . هاشم بود 
 انـدک بهـاری   و بارندگی بسیار)  اسفند28( تاریخ کاشت انتخاب شده     الزم به ذکر است که با توجه به       

  .دلیل تیپ رشد دیررس از نظر طی مراحل زایشی با مشکل مواجه شد رقم هاشم به) 1شکل (
تأثیر اثر متقابل آبیاری و رقم زراعـی قـرار       داری تحت   طور کامالً معنی    تعداد غالف در بوته نخود به     

اساس بر. به آبیاری است  ع گویای تفاوت پاسخ ارقام از نظر تعداد غالف          این موضو ). 1جدول  (گرفت  
اثر متقابل فاکتورهای آزمایش بیشترین تعداد غالف در بوته به تیمارهای کشت رقم فیلیپ با آبیاری در           

دهی، رقم فیلیپ بـا       غالف+ گلدهی+ دهی، توده محلی گریت با آبیاری در مراحل کاشت          مرحله غالف 
دهـی    غـالف + دهی و توده محلی گریت با آبیاری در مراحل گلـدهی            غالف+ راحل کاشت آبیاری در م  
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رقـم  . در همه سطوح آبیاری، کمترین تعداد غالف در بوته به رقم هاشم مربوط بـود              . اختصاص داشت 
فیلیپ و توده محلی گریت نیز در شرایط فقدان آبیاری و تیمار آبیاری در مرحله کاشت تعـداد غـالف                    

میانگین تعـداد غـالف تـک       ) 2004( توبابسیر و همکاران      در پژوهش ). 4جدول  (می داشتند   در بوته ک  
  . درصد بیشتر از شرایط بدون آبیاری بود70بوته در شرایط آبیاری 

) های زایشی به وزن کل تک بوتـه        نسبت وزن اندام  ( تأثیر آبیاری بر تالش تولیدمثلی       :تالش تولیدمثلی 
در بین سطوح مختلف فـاکتور آبیـاری بیـشترین سـطح تـالش              ). 1جدول   (دار بود   از نظر آماری معنی   

تـالش  . دهـی اختـصاص داشـت       غالف+ گلدهی+ به تیمار آبیاری در مراحل کاشت     ) 34/0(تولیدمثلی  
هـای    تیمار.  درصد بیشتر از تیمار شاهد بدون آبیاری بود        63ای    تولیدمثلی برای تیمار آبیاری سه مرحله     

گلدهی نیز از نظر تالش تولیدمثلی      + دهی و آبیاری در مراحل کاشت       غالف+ هیآبیاری در مراحل گلد   
های آبیـاری از نظـر تـالش          تفاوت سایر تیمار  . داری نداشتند   ای تفاوت معنی    با تیمار آبیاری سه مرحله    

  ).2جدول (داری نبود  ر شاهد معنیتولیدمثلی با تیما
  

، تعداد غالف تک بوته، تالش تولیدمثلی، تعداد دانه تک بوتـه،            وته نتایج آنالیز واریانس تعداد شاخه تک ب       -1جدول  
  . نخود دانه و عملکرد دانه100وزن 

  1میانگین مربعات
  منابع تغییرات

  درجه
  تعداد شاخه  آزادی

  تک بوته
  تعداد غالف
  تک بوته

تالش 
  تولیدمثلی

  تعداد دانه
  تک بوته

  وزن
   دانه100

  عملکرد
  دانه

  ns41/0  88/46٭  ns22/0  ns056/0  ns005/0  ns04/0  2  تکرار
  2/114٭٭  0/46٭  92/0٭  019/0٭  233/1٭٭  19/0٭  7 آبیاری
  21/18  52/11  30/0  005/0  267/0  06/0  14  خطا
  7/4420٭  ns36/10  84/41٭٭  45/2٭٭  737/46٭٭  ns0/0  2  رقم

  ns13/25  94/34٭  ns009/0  ns32/0  532/0٭٭  ns05/0  14 اثر متقابل آبیاری و رقم
  04/14  13/12  23/0  009/0  150/0  05/0  32  خطا

  21/22  90/16  63/28  67/23  67/21  44/12    )درصد(ضریب تغییرات 
  .ها پس از تبدیل جذری آنالیز شدند داده1
  .دار غیرمعنیns   درصد و1داری در سطح  معنی**   درصد،5داری در سطح  معنی*
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ه، تعداد غالف تک بوته، تالش تولیدمثلی، تعداد دانه تک بوته،           تعداد شاخه تک بوت    تأثیر فاکتور آبیاری بر      -2جدول  
  . نخود دانه و عملکرد دانه100وزن 

  تیمار آبیاری
  تعداد شاخه
  تک بوته

تعداد 
  غالف
  تک بوته

  تالش
  تولیدمثلی

  تعداد دانه
  تک بوته

وزن صد 
  )گرم( دانه

  عملکرد دانه
 کیلوگرم در(

  )هکتار
 d 77/2 b 05/2 bc 21/0 b 14/2 abc 50/22 e 7/216  شاهد بدون آبیاری

 a 31/4 b 41/2 bc 18/0 b 55/2 abc 95/20 de 9/278  آبیاری در مرحله کاشت

 bcd 07/3 ab 20/4 c 17/0 ab 71/3 ab 15/23 bcd 2/417  آبیاری در مرحله گلدهی

 abcd 47/3 a 43/6 bc 22/0 ab 01/5 d 43/15 cde 8/329  دهی آبیاری در مرحله غالف

 abcd 57/3 a 91/4 ab 23/0 ab 08/4 abc 55/21 bc 8/466  وگلدهی آبیاری در مراحل کاشت
  کاشت  مراحل در  آبیاری

  دهی غالف و
abc 81/3 a 01/6 bc 23/0 a 61/5 cd 70/18 bcd 3/398 

  آبیاری در مراحل گلدهی
  دهی و غالف

cd 85/2 a 28/6 ab 27/0 a 72/5 bcd 95/18 ab 8/597 

   در مراحل کاشت،آبیاری
  دهی گلدهی و غالف

ab 14/4 a 36/6 a 34/0 a 24/6 a 68/23 a 2/762  

  آبیاری در مراحل گلدهی
  دهی و غالف 

cd 85/2 a 28/6 ab 27/0 a 72/5 bcd 95/18 ab 8/597 

  آبیاری در مراحل کاشت،
  دهی گلدهی و غالف

ab 14/4 a 36/6 a 34/0 a 24/6 a 68/23 a 2/762 

LSD 0.05 04/1  59/2  07/0  87/2  20/4  2/239  
 فاقـد تفـاوت    درصـد 5 در سـطح  LSDهای دارای حروف مشابه براساس آزمـون مقایـسه میـانگین            میانگیندر هر ستون    

  .دار هستند معنی
  

بیـشترین  ). 1 جـدول (دار بـود      تأثیر رقم زراعی بر تالش تولیدمثلی نخود از نظر آماری کامالً معنی           
رقم فیلیپ از این نظر با تـوده محلـی          . به توده محلی گریت مربوط بود     ) 39/0(سطح تالش تولیدمثلی    

گیـری کمتـر از تـوده        طور چـشم   تالش تولیدمثلی برای رقم هاشم به     . داری نداشت   گریت تفاوت معنی  
هـای آبیـاری و رقـم زراعـی بـرای تـالش        اثرمتقابل فاکتور ).3جدول (محلی گریت و رقم فیلیپ بود    

  ).1 جدول(دار نبود   از نظر آماری معنیتولیدمثلی نخود
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تعداد شاخه تک بوته، تعداد غالف تک بوته، تالش تولیدمثلی، تعداد دانه تـک             تأثیر فاکتور رقم زراعی بر       -3جدول  
  . دانه و عملکرد دانه نخود100بوته، وزن 

  تعداد شاخه
  تک بوته

  تعداد غالف
  تک بوته

  تالش
  تولیدمثلی

  تعداد دانه
  تک بوته

   صد دانهوزن
  )گرم(

  عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

a 46/3 a 18/7 a 31/0 a 18/6 a 1/20 a 7/589 
a 53/3 b 15/0 b 004/0 b 17/0 - b 88/8 
a 51/3 a 16/7 a 39/0 a 8/6 a 1/21 a 8/701 

52/0  16/1  04/0  30/1  7/0  87/93 

رصـد فاقـد تفـاوت     د5 در سـطح  LSD مقایـسه میـانگین    های دارای حروف مشابه براساس آزمـون        میانگیندر هر ستون    
  .دار هستند معنی

  
بر تعداد دانـه در بوتـه   )  درصد1در سطح (و رقم )  درصد5در سطح (اثر آبیاری  : تعداد دانه تک بوته   

در بین سطوح فاکتور آبیاری بیشترین تعداد دانه تـک بوتـه بـه تیمـار                اگرچه  ). 1جدول  (دار بود     معنی
اساس آزمون مقایـسه میـانگین       بر  ولی دهی اختصاص داشت    غالف+ گلدهی+ احل کاشت آبیاری در مر  

LSD    بـین   درصد به استثنای تیمار شاهد بدون آبیاری و تیمار آبیـاری در مرحلـه کاشـت                  5 در سطح
تیمـار آبیـاری در     . مـشاهده نـشد   داری    سایر تیمارهای آبیاری از نظر تعداد دانه تک بوته تفاوت معنـی           

 درصد تعداد دانـه     2/191 میزان  به دهی در مقایسه با شاهد بدون آبیاری        غالف+ گلدهی+ مراحل کاشت 
  ).2جدول  (افزایش دادتک بوته نخود را 

 داری وجـود نداشـت      بین توده محلی گریت و رقم فیلیپ از نظر تعداد دانه تک بوته تفاوت معنـی               
 هاشـم بـا توجـه بـه تیـپ رشـد             طور که در مورد مبحث تعداد غالف ذکر شد رقـم           همان. )3جدول  (

احـل  دیررس و ناسازگاری با کشت بهاره در مناطقی با شـرایط آب و هـوایی لرسـتان از نظـر طـی مر                      
  .ه تک بوته آن در حد بسیار کم بودهمین سبب تعداد دان زایشی با مشکل مواجه شد و به

در بین  ). 1جدول  (ار گرفت   تأثیر آبیاری قر   داری تحت   طور معنی    دانه نخود به   100وزن  : دانه  وزن صد   
ای اختـصاص     به تیمار آبیـاری سـه مرحلـه       )  گرم 7/23( دانه   100سطوح مختلف آبیاری بیشترین وزن      

گلدهی و آبیـاری در     + آبیاری در مرحله گلدهی، شاهد بدون آبیاری، آبیاری در مراحل کاشت            . داشت
میـانگین  . داری نداشـتند    ی تفاوت معنی  ا   دانه  با تیمار آبیاری سه مرحله       100مرحله کاشت از نظر وزن      

). 2جـدول   (های آبیاری بود      ماردهی کمتر از دیگر تی       دانه برای تیمار آبیاری در مرحله غالف       100وزن  
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الف دهی با افزایش تعداد غالف در بوته سبب کاهش سهم هر غ رسد آبیاری در مرحله غالف نظر می به
  .ن وزن دانه را در پی داشته استترتیب کاهش میانگی از مواد فتوسنتزی شده و بدین

اثر متقابل آبیـاری و رقـم       ). 1جدول  (دار نبود      دانه نخود از نظر آماری معنی      100تأثیر رقم بر وزن     
اساس اثر متقابل آزمـایش بیـشترین       بر). 1جدول  (دار بود     آماری معنی  دانه نخود از نظر      100برای وزن   

به تیمار کشت رقم فیلیپ با آبیاری در مرحلـه گلـدهی اختـصاص    )  گرم1/27( دانه 100میانگین وزن   
های کشت توده محلی گریت در شرایط بدون آبیاری، کشت رقـم فیلیـپ و تـوده محلـی        تیمار. داشت

ای، کشت توده محلی گریت با آبیاری در مرحله کاشت، کشت توده محلـی                گریت با آبیاری سه مرحله    
گلـدهی  +دهی و کشت رقم فیلیپ با آبیاری در مراحل کاشت           غالف+کاشتگریت با آبیاری در مراحل      

 دانه نیز به کشت رقـم       100کمترین وزن   . داری نداشتند    دانه با تیمار برتر تفاوت معنی      100از نظر وزن    
ان در پـژوهش توبابـسیر و همکـار       ). 4جدول  (دهی اختصاص داشت      فیلیپ با آبیاری در مرحله غالف     

 دانـه ناشـی از      100تأثیر آبیاری قرار گرفت و میانگین افزایش وزن          ه نخود تحت   دان 100وزن  ) 2004(
طور کلی وزن دانه تابعی از سرعت و طـول           به.  درصد بود  87تلف مورد آزمایش    آبیاری برای ارقام مخ   

ر مرحله تشکیل و پـر شـدن        ویژه د   های محیطی مانند کمبود آب به       وجود تنش . دوره پر شدن آن است    
یـت وزن آن را     دلیل کاهش در میزان فتوسنتز جاری، سرعت و طول دوره پر شدن دانه و در نها                دانه، به 

محمـدی و همکـاران،   (ر دارد  نیز بر این صـفت تـأثی      ) رقم(آن، عوامل ژنتیکی     بر عالوه. دهد  کاهش می 
1385.(  

دار بـود     معنـی تأثیر آبیاری بر عملکرد دانه نخود در واحد سـطح از نظـر آمـاری کـامالً                  : عملکرد دانه 
به تیمـار آبیـاری در مراحـل       )  کیلوگرم در هکتار   2/762(که بیشترین عملکرد دانه      طوری ، به )1جدول  (

ای در مقایسه بـا شـاهد بـدون           تیمار آبیاری سه مرحله   . دهی اختصاص داشت    غالف+ گلدهی+ کاشت
+ احـل گلـدهی    در مر  تیمـار آبیـاری   .  درصد عملکـرد دانـه نخـود شـد         7/251آبیاری موجب افزایش    

 درصد بـا    9/175میزان   ر مقایسه با شاهد بدون آبیاری به      دهی ضمن افزایش عملکرد دانه نخود د        غالف
در بین تیمارهای مختلف آبیاری کمترین افزایش       . داری نداشت   ای تفاوت معنی    تیمار آبیاری سه مرحله   

و تیمـار  )  درصـد 7/28 افـزایش عملکـرد  (عملکرد نسبت به شاهد به تیمار آبیاری در مرحلـه کاشـت          
  مربوط بـود کـه بـا تیمـار شـاهد تفـاوت            )  درصد 2/52افزایش عملکرد   (دهی    آبیاری در مرحله غالف   

گلدهی، آبیاری در مرحله گلـدهی و آبیـاری         + تیمارهای آبیاری در مراحل کاشت      . داری نداشتند   معنی
 8/83،  5/92،  4/115ب افـزایش    ترتی ر مقایسه با شاهد بدون آبیاری به      دهی د   غالف+ در مراحل کاشت    

و زانـگ و    ) 1997(مـالهوترا و همکـاران      ). 2جـدول   (درصدی عملکرد دانه نخود را در پـی داشـتند           
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البته ایـن محققـان   . گزارش دادند که عملکرد دانه نخود با انجام آبیاری افزایش یافت) 2000(همکاران  
ر فصول پر باران کمتـر از فـصول خـشک           گزارش دادند که افزایش عملکرد ناشی از آبیاری تکمیلی د         

بسته به منطقه جغرافیایی و طول دوره رشـد، کـاهش عملکـرد ناشـی از تـنش                  ) 2003(پور    صباغ. بود
  . درصد گزارش داده است60 تا 30خشکی را بین 

بیـشترین  ). 1جـدول   (دار بـود      تأثیر رقم زراعی بر عملکرد دانه نخود در واحد سطح کـامالً معنـی             
از توده محلی گریت حاصل شد که با میانگین عملکرد          )  کیلوگرم در هکتار   8/701(ه نخود   عملکرد دان 

عملکرد دانه برای رقم هاشم در    . داری نداشت   تفاوت معنی )  کیلوگرم در هکتار   7/589(دانه رقم فیلیپ    
 بـا  شستن رقم دیررس هاشم احتماالً گویـای ناسـازگاری آن  به بار ن). 3جدول  (حد بسیار ناچیزی بود     

  در پـژوهش  . های کم باران است     خصوص در سال    به کشت بهاره در شرایط آب و هوایی منطقه لرستان        
فقـط سـبب    ) گلدهی و آغاز تـشکیل دانـه      (ای    آبیاری تکمیلی دو مرحله   ) 2006(پاکوکسی و همکاران    

 آخـرین   آنها این مساله را به خشکی شدید طی دو ماه پـس از            . افزایش عملکرد دانه ارقام زودرس شد     
  .روکیده شدن دانه ارقام دیررس شدآبیاری تکمیلی مربوط دانستند که سبب چ

دار نبود    ر آماری معنی  اثر متقابل آبیاری و رقم زراعی برای عملکرد دانه نخود در واحد سطح از نظ              
  ).1جدول (

ـ   ) 1997(اصغر و طاهر     ه بـا  گزارش دادند که برای تمامی ارقام مورد آزمایش حـداکثر عملکـرد دان
) 2008(گلعـذانی و همکـاران       در پژوهش قاسمی  . از گلدهی حاصل شد     بار آبیاری در مرحله پیش        یک

دار در مقایـسه       نیز از کاهش عملکرد معنـی      Aمتر تبخیر از تشک کالس         میلی 140حتی آبیاری پس از     
ی محدودیت بیشتر   ول. جلوگیری به عمل آورد   ) متر تبخیر    میلی 80آبیاری پس از    (با تیمار آبیاری کامل     

  .دار عملکرد و اجزای عملکرد شد سبب کاهش معنی) متر تبخیر  میلی170آبیاری پس از (آب 
باال بودن عملکرد دانه را در شرایط آبیاری کامل به برتری از نظر درصد   2006(محمدی و همکاران    

 و وزن دانـه      ر بوتـه  پوشش سبز، سرعت و دوره مؤثر پر شدن دانه و اجزای عملکرد یعنی تعداد نیام د               
اند که دوام بیشتر پوشش       این پژوهشگران اظهار داشته   . های محدود مربوط دانستند     در مقایسه با آبیاری   

تواند از طریق افزایش طول مدت فتوسنتز، موجب افزایش عملکـرد             سبز در شرایط آبیاری کامل نیز می      
ویژه در دوره بحرانـی      د پوشش سبز به   باال بودن درص  ) 1993(براساس گزارش سلیم و همکاران      . گردد

دهد و به بهبود وضعیت رطوبتی خـاک و افـزایش             پر شدن دانه، تبخیر آب از سطح خاک را کاهش می          
  .شود ن آب در دسترس گیاه منجر میمیزا
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داد  اثرمتقابل آبیاری و رقم زراعی برای تعداد شاخه تک بوته، تعداد غالف تک بوته، تالش تولیدمثلی، تع                 -4جدول   
  . دانه و عملکرد دانه نخود100دانه تک بوته، وزن 

  رقم  آبیاری
  تعداد شاخه
  تک بوته

 تعداد
  غالف
  تک بوته

  تالش
  یثلم تولید

  تعداد دانه
  تک بوته

  وزن صد دانه
  )گرم(

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

  )هکتار
 bcde10/3 h 33/2 d 23/0 f 63/2  bcde 53/20 f 5/304  فیلیپ  بدون آبیاری

 e 50/2 i 13/0 e 0/0 g 13/0 e 47/24 g 23/2  شمها  

 de 70/2 gh 70/3 abcd 40/0 def 66/3  de 03/19 ef 3/343  گریت  
          

 abcde36/3 h 63/2 d 20/0 ef 03/3  فیلیپ  کاشت
abcde 

87/22 ef 3/333 

 a 66/4 i 00/0 e 00/0 g 00/0 a 10/27 g 00/0  هاشم  

 a 90/4 fgh 60/4 abcd 36/0 bcdef63/4 a 20/19 def 3/503  گریت  
          

 bcde 96/2 efg 83/5 cd 26/0 cdef 33/4 bcde 50/14 bcd 0/665  فیلیپ  گلدهی

 abcde36/3 i 00/0 e 00/0 g 00/0 abcde37/16 g 00/0  هاشم  

  bcde 90/2  def 76/6  d 26/0  bcd 80/6  bcde 47/22  cde 7/586  گریت  
                

  ab 10/4  a 50/12  d 26/0  ab 56/8  ab 63/20  def 3/458  پفیلی  غالف دهی
  abcde30/3  i 00/0  e 00/0  g 00/0  abcde53/14  g 00/0  هاشم  

 bcde03/3  def 80/6  abcd 40/0  bcde 46/6  bcde 87/22  cdef  گریت  
1/531  

                

  abcd 90/3  cdef 36/7  abcd 36/0  bcde 30/6  abcd 83/18  bcd 0/690  فیلیپ  گلدهی+کاشت
  abcde43/3  i 16/0  e 0/0  g 16/0  abcde07/19  g 10/11  هاشم  
  abcde40/3  cdef 20/7  bcd 33/0  bcdef80/5  abcde 40/3  bcd 3/699  گریت  

                

  abcd 93/3  abc63/11  d 26/0  ab 73/9  abcd 93/3  def 5/470  فیلیپ  دهی غالف+کاشت
  abcd 80/3  i 23/0  e 0/0  g 20/0  abcd 80/3  g 10/11  هاشم  
  abcde70/3  efg 16/6  abc 43/0  bcd 90/6  abcde 70/3  bcd 3/713  گریت  

                

  e 33/2  bcde13/8  abcd 40/0  ab 23/8  e 33/2  bc 9/868  فیلیپ  دهی غالف+گلدهی
  abcde63/3  i 60/0  e 03/0  g 73/0  abcde 63/3  g 77/37  هاشم  
  cde 60/2  abcd13/10  abcd 40/0  abc 20/8  cde 60/2  bc 7/886  گریت  

                

  abc 0/4  cdef 03/7  ab 50/0  bcd 63/6  abc 0/4  b 7/926  فیلیپ  دهی غالف+گلدهی+کاشت
  abcde56/3  i 10/0  e 0/0  g 16/0  abcde 56/3  g 90/8  هاشم  
  a 86/4  ab 97/11  a 53/0  a 93/11  a 86/4  a 1351  گریت  

دار    درصـد فاقـد تفـاوت معنـی        5 در سـطح     LSDه براساس آزمون مقایسه میانگین      های دارای حروف مشاب     میانگیندر هر ستون    
  .  هستند
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است که آبیاری تکمیلی برای رهاسازی گیاه زراعی از تنش رطوبتی خـاک در مراحـل                  معلوم شده 
. )2001سـلطانی و همکـاران،      (شود    نمو سبب افزایش چشمگیر عملکرد دانه نخود می        بحرانی رشد و  

نـسبت بـه تـنش      نخود  ترین مراحل رشدی      گلدهی و تشکیل غالف را حساس     ) 2006(ان   و همکار  نیر
زراعی در مراحل بحرانی رشد و نمو          منظور رفع نیازهای گیاه    رسد آبیاری به    نظر می  به. اند  آب برشمرده 

 نظـر  بـه ). 2008قاسمی گلعذانی و همکـاران،      (یابی به پتانسیل تولید ارقام نخود کارساز است           در دست 
یـابی بـه      ها سبب ممانعت از دست      ها و غالف   رسد کمبود آب در مراحل زایشی نخود با ریزش گل           می

مبـود آب در طـول      بسیاری از پژوهـشگران تـأثیر ک      ). 2006نیر و همکاران،    (شود    پتانسیل عملکرد می  
 قرار دادنـد  ویژه در مرحله تشکیل و پر شدن دانه را بر کاهش عملکرد آن مورد تأیید        دوره رشد گیاه به   

  ).1997؛ ایکسیا، 1991ویرا و همکاران، (
ه خـشک و در مـورد اجـزای    دهی و تولید ماد    در این پژوهش اعمال آبیاری از طریق افزایش شاخه        

عبـارتی تقویـت تـالش تولیـدمثلی موجـب            افزایش تعداد غالف در بوتـه و بـه         خصوص با  عملکرد به 
ر واحد سطح برای رقم فیلیپ و توده محلی گریت در           عملکرد دانه نخود د   . افزایش عملکرد نخود شد   
وضـوع گویـای    این م .  برابر عملکرد در شرایط دیم رسید      4 و   3ای به بیش از       شرایط آبیاری سه مرحله   
  .یابی به پتانسیل تولید نخود است تاهمیت تأمین آب در دس

  
  قدردانیتشکر و 

ارزیابی "آباد با عنوان      می واحد خرم  این پژوهش در قالب طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسال         
در ) .Cicer arietinum L(هرز بر تولید نخود  های تأثیر آبیاری تکمیلی، رقم زراعی و تداخل علف

  .ین دانشگاه کمال تشکر را دارداز معاونت پژوهشی ا. است اجرا شده "آباد شهرستان خرم
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yield in Low rain condition  

 
S.K. Mousavi1 and G. Shakarami2 

1Natural Resources Research Center of Lorestan, 2Islamic Azad University of Khorramabad 
 

Abstract2 
An experiment was carried out in 2008 to investigate the effects of different 

irrigation regimes, and Chickpea cultivars on chickpea production in the 
Khorramabad Lorestan. The experiment was split–plot in a randomized complete 
block design with 3 replications. Supplementary irrigation AT 8 levels (1-rainfed 
without irrigation, 2-Irrigation after Sowing, 3-Irrigation at flowering, 4-Irrigation 
at pod fill, 5-Irrigation at Sowing+flowering, 6-rrigation at Sowing+pod fill, 7-
Irrigation at flowering+pod fill, 8-Irrigation at Sowing+flowering+pod fill) was 
allocated to main plots, and the genotypes (Filip 93-93, Hashem, and Greet) was 
allotted to sub plots. Chickpea yield components was measured base on the 10 
randomly selected plants from each plot, and grain yield was determined base on 
the middle rows of each plot. Among irrigation treatment the highest grain yield 
per area (762.2 kg/ha) was belonged to irrigation at sowing+flowering+pod fill. 
Three times irrigation treatment in comparison to rainfed increased grain yield per 
area by 251.7%. This is show the importance of supplementary irrigation for 
increase of chickpea yield. Among chickpea cultivars the highest level of grain 
yield per area (701.8 kg/ha) was achieved for Greet mass. Grain yield for Hashem 
cultivar was very low. In conclusion, Hasher cultivar dose not recommended for 
spring crop in regions with climatic condition like Lorestan, but Filip had 
appropriate compatibility. 
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