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  چکیده

هاي بلند جهت افزایش عمق خـاك   ن و دام، تثبیت نیتروژن در خاك، دارا بودن ریشهعدس به عنوان منبع پروتئین براي تغذیه انسا
تراکم مطلوب عالوه بر کمک به گیاه زراعی در اسـتفاده  . زراعی و تقویت خاك، در تناوب غالت دیم از اهمیت باالیی برخوردار است

شـود، نیـز    ظام کشاورزي ارگانیک که علف کش مصرف نمـی خصوص در ن هاي هرز به ها با علف از مواد غذایی و رطوبت، به رقابت آن
در تحقیـق حاضـر، تـأثیر    لـذا  . باشـد  الزم به ذکر است که میزان تراکم کشت در شرایط دیم کمتر از شرایط آبی می. رساند یاري می

 3هـاي کامـل تصـادفی بـا      ، در قالب طـرح بلـوك  1392-93تراکم بذر بر عملکرد، و اجزاء عملکرد عدس رقم کیمیا در سال زراعی 
) بذر در متر مربع100-90-80(تیمارها، تراکم بذر در متر مربع، در سه سطح . مورد ارزیابی قرار گرفتدر شرایط دیم منطقه  ،تکرار
دار بود و بین عملکرد دانه با عملکـرد   نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی معنی .بودند

. داري مشـاهده نشـد   اما بین تیمارها از نظر شـاخص برداشـت اخـتالف معنـی    . داري وجود داشت بیولوژیکی همبستگی مثبت معنی
بـذر در متـر مربـع،     100بنابراین رقم اصالح شده کیمیا بـا تـراکم   . زن صد دانه عدس کاهش یافتهمچنین با افزایش تراکم بذر و

  .باالترین عملکرد را در شرایط دیم منطقه تولید نمود
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