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 به ينصنام:                                             ييرزايمدانشجو:  ينام خانوادگ
 رق زدگی مقاوم به ب هاي مختلف كاشت روي عملكرد و اجزاي عملكرد نخود رقمبررسي اثر تراكم و تاريخان نامه: يعنوان پا

 ILC 482 در شرايط ديم 
 دکتر احمد توبه                                          يپوريوم قليقدکتر عبدالد راهنما: ياسات
  يين مصطفايمهندس حس                                                    ياصغر يدکتر علد مشاور: ياسات

 يليدبمحقق اردانشگاه:            زراعتش: يگرا         يکشاورز يمهندسرشته:         ارشد يکارشناس: يليمقطع تحص
 86 تعداد صفحه:             3/4/1388:  يليخ فارغ التحصيتار              يکشاورزدانشکده: 

 ILC482عملکرد، نخود رقم  يخ کاشت، تراکم، عملکرد، اجزايتارها: د واژهيکل
 دهيچک
 عملکیرد نخیود يزاعملکیرد و اجی يمختلیف کاشیت رو يهیاخياثر تیراکم و تیار يبه منظور بررس   

در سیا   يکامی  تصیادف يهیاه طیر  بلیو يیبیر پا يليش فیاکتوريم آزمیايط ديدر شرا ILC 482رقم 
 شیام  سیه يمیورد بررسی يمارهیاي  انجام شد. تياردب يقات کشاورزيستگاه تحقيدر ا 1386 يزراع
اکم در ارديبهشیت  و تییر 14ارديبهشییت و  7فیروردين،  30روز ) 7 يخ کاشیت بییه فاصیله زمییانيتیار

اننید م يهیا نشیاد داد کیه صیفاتانس دادهيه واريبوته در مترمربع بودند. تجز 45و  35، 25سه سطح 
 رد کیاه وک، عملکیيیولوژيام دو دانیه، عملکیرد بيیه، تعیداد نيیارتفاع بوته، تعداد ک  ساقه و شیاهه اول

د جیی   زايیین دانییه و ميکلییش، وزد صیید دانییه، عملکییرد دانییه، شییاهل برداشییت، عملکییرد پییروت 
عیداد کی  مانند ت يز صفاتيخ کاشت قرار گرفتند. تراکم بوته در واحد سطح نير تاريتروژد تحت تاثين

ر بوتیه، ام پیو  ديیه در واحد سطح، تعیداد نيثانو يهاه در واحد سطح، تعداد شاههيساقه و شاهه اول
د سیطح، دانیه در واحی ام، وزد صیددانه، عملکیرديیام دو دانه در واحد سیطح، تعیداد دانیه در نيتعداد ن

ر قیرار يتیروژد را تحیت تیاثيزاد جی   نيین بی ر و ميعملکرد کاه، شاهل برداشت، عملکیرد پیروت 
د سیطح ه در واحیيیثانو يهیاصیفت تعیداد شیاهه يخ کاشت و تراکم بوته فقط برايدارد. اثر متقاب  تار

ه، اهش ارتفیاع بوتیر در کاشیت باعیک کیين صفات مشخل نمود کیه تی هيانگيسه ميدار بود. مقايمعن
طح، وزد سیام دو دانیه در بوتیه و واحید يیه در بوته و واحد سطح، تعداد نيتعداد ک  ساقه و شاهه اول

ک، عملکییرد کییاه و کلییش، شییاهل برداشییت، عملکییرد يییولوژيصیید دانییه، عملکییرد دانییه، عملکییرد ب
پیو  در  اميیتعداد نش تراکم بوته در واحد سطح يد. با افزايتروژد گرديزاد ج   نين ب ر و ميپروت 

  کییتعیداد  يک و عملکیرد کییاه کیاهش ولییيییولوژيام، وزد صید دانییه عملکیرد بيییبوتیه، تعییداد دانیه در ن
نیه در ام دو دايیه در واحید سیطح، تعیداد نيیثانو يهیاه در واحید سیطح، تعیداد شیاههيیساقه و شیاهه اول

وژد تیريزاد جی   نيیو م ن ب ريواحد سطح، تعداد دانه در واحد سطح، عملکرد دانه، عملکرد پروت 
راکم ن  و تیيفیرورد 30خ کاشیت او  )يتیار يمیاريب تيیج حاص  نشاد داد کیه ترکيافتند. نتايش يافزا
 يمیاريبیات تيگیر ترکيتیر از دمطلو  مناسیب يحصو  عملکرد اقتصاد يبوته در مترمربع برا 45
 باشد. يم
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 مقدمه

علیق اهیاد متين گيیرونید. ايبشر به شیمار می يين مبنع مهم غ اي، پس از غالت دومحبوبات   

و  ياوتیه، بيا، درهتچیهيره به اشیکا  درهتیين تيمتعدد ا ياهباشند. گونهيوالت مقره بيبه ت

-دانیه و يشیيرو ياهیا انتشار دارند. انیداميتد  دنعر و ميشتر در مناطق گرمسيبوده و ب يعلف

رابیر ب 3تیا  2حبوبیات  يهان موجود در دانهين هستند. پروت يحبوبات، سرشار از پروت  ياه

سیته بیه باشید. نسیبت نشايام میيین و يريش ينيزم بير کاساوا، سيار نظداهاد غدهيشتر از گيب

اهییاد يو در گ 1بییه  6 در غییالت ،کییه يتاسییت، در صییور 1بییه  5/2-3ن در حبوبییات يپییروت 

ت يیییاهیییاد بیییه هیییاطر ت بين گيییی . ا1373او ، اديیییو بنا ي)کیییوچک اشیییدبيمییی 1 بیییه15 ياغیییده

 نییدينمايهییا  کمییک میی يزيبییه حاصییلخ كيلییوگرم در هكتییار  80-120نيتییروژد )ک يییولوژيب

ا يیدر دن از لحیاظ سیطح زيیر كشیت  . نخیود1998 ،دويیبل و لیوپز 1998، اهاد و همکارادد)

ن يیت. ان حبوبیات دارا اسیيقا رتبه او  را در بيا و شما  آفريسآدر منطقه غر   رتبه سوم و

 کنییديمیی ره شییده در هییا  اسییتفادهيییاه بییه طییور عمییده در بهییار کشییت شییده و از رطوبییت  هيییگ

ن يانگيیم ود هکتیار ويیليم 11 نخیود در حیدود رکشیتي. سطح ز 2002 )مالهورتا و ساکسنا،

 650د حییدود يییتول بییا . نخییود 2001)کومییار،  رسییديود تیین مییيییليم 8انه آد بییه يد سییاليییتول

ار ا و عیدس در مقیام سیوم قیريد، پس از لوبيرکشت و توليلوگرم در هکتار از نظر سطح زيک

 کییه  1373او ،  اديییو بنا ي)کییوچک داشییته ياهییاد زراعییين گيم نییوزدهم را در بییدارد و مقییا

 يانيو عبدمشییی يمدصیییيزديییی) ه کشیییور هندوسیییتاد اسیییتدرصییید آد متعلیییق بییی 74ش از يبییی

ن رتبیییه جهیییاد را پیییس از هندوسیییتاد، يرکشیییت، چهیییارمياز لحیییاظ سیییطح ز راديییی . ا1370،

  .1372، ينيحسد)مجنو باشديه دارا ميپاکستاد و ترک

 641000) درصید 97، حیدود يارت جهیاد کشیاورزوز يمطابق آمار منتشیر شیده از سیو   

.  1383نیام، ي)بی دهیدي  میيم تشیکيد يراد، اراضيرکشت نخود را در ايهکتار  از سطح ز

 يشیتريت بيید و اهميیرکشیت، تولير حبوبیات از سیطح زيسیه بیا سیايدر کشور ما نخود در مقا

راد حییدود يییباشیید. عملکییرد نخییود در اين مییييپییا تییا حییدوديبرهییوردار اسییت امییا عملکییرد آد 

لیوگرم در يک 820) ين عملکیرد جهیانيانگيیسیه بیا ميلوگرم در هکتار است کیه در مقايک 358

ارقییام نخییود  پییايين عملکییرد . 2003)صییباپ پییور و همکییاراد،  ن اسییتييار پییايهکتییار  بسیی

حیا  روشو عیدم ات يکشیاورز يهیامحیدود نهیاده يريتواد به بکارگيموجود در کشور را م

هیا نيتیامي . دانه نخود، عالوه بیر انیواع و1372، ينيحس)مجنود د نسبت داديمناسب تول يها

 حیدود . نخیود 2001میار، )کو باشیديمین يدرصید پیروت  6/24تیا  15 ي، حیاويو مواد معدن

ن يین اسیت. ايسیير اليینظ ينیه ضیروريآم يدهاياز اسی ين داشته و غنیيبرابر غالت پروت  ود

افتیه يدر حیا  توسیعه و توسیعه  يه مردم کشیورهايدانه غالت در تغ  يبرا ياه مکم  هوبيگ

ن و در ييپییا ي  کشییت دمییايییر در اواي . در منییاطق سردسیی1997اور و تولییو، يیی)مال باشییديمیی

 .بییاال از عوامیی  محییدود کننییده رشیید و عامیی  کییاهش عملکییرد نخییود هسییتند ياواهییر رشیید دمییا

ط ينیه از شیرايخ کاشت جهت اسیتفاده بهيهر تار يزماد کاشت و تراکم مطلو  برا ،نيبنابرا

و  ي)محمیید ديیآينخییود بیه شیمار میی يد محصییو  بیاال از مسیاه  مهییم بیه زراعیيیو تول يطیيمح
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حییید سیییطح، اش عملکیییرد محصیییو  در ويمناسیییب افیییزا يهیییا . از روش1374همکیییاراد، 

 .ا وجیود داشیته باشیدهین بوتیهيکه حیداق  رقابیت بی يبه نحو ،کاشت مطلو تراکم  يريبکارگ

هیا و يمیاريوع بيم نامناسیب و بیه دنبیا  آد هطیر شیيجاد هرد اقليباالتر، ا يهارا در تراکميز

 ييز نقیش بسیزايیخ کاشیت نيبر تیراکم بوتیه، تیار هدهد. عالويدانه را کاهش م آفات، عملکرد

ن يییياه را تعيییگ يکيف فنولییوژلیی، مراحیی  مختيطییيط محينییوع شییرا ،رايییز .اه دارديییگ يرو بییر

ط هشیک و بیا اتکیا بیر ير نخود که معموالً در شراينظ ياهيگ ين موضوع برايهواهد کرد. ا

در طیو  فصی  رشید  باال يهاود و با درجه حرارتشيره شده در ها  کشت ميرطوبت  ه

 تيیییییییییییییییمواجیییییییییییییییه اسیییییییییییییییت، حیییییییییییییییاهز اهم يشیییییییییییییییيژه رشییییییییییییییید زايیییییییییییییییبیییییییییییییییه و

 يمییيخ کاشییت شییام  عوامیی  اقليا  تییارانتخیی عوامیی  مییوثر بییر . 1987)ساکسیینا،  باشییديمیی 

-هیا، علیفيمیاريمانند رقم، آفیات و ب يمياقل ري، دما، نور، طو  روز  و عوام  غي)بارندگ

 . 1379، پور)هواجه ره استيغو  ب ره بستر يهرز، ته يها
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 خچه نخوديمبدا و تار -1-1

ک مرکییز يییترانییه و يا و مديآسیی يجنییو  غربیی مراكییز توزيییع نخییود را  1950)1لییو يواو   

، ارقیام دانیه يادانیه يهیاگیر لگیوميگزارش کرد کیه مشیابه د يول ،نمود يمعرف ييه ابتدايثانو

ز بیه سیمت يیارقیام دانیه ر ،که ي. در حالاستافته يترانه گسترش يمد يايدر حوزه درشت در

 رد شییده و يم اهلییيقیید ياهییاه در زمییاديیین گيیی . ا1368، يي)بنییا انییددا کییردهيییشییرق گسییترش پ

 يزغییا  سیینگ يايییاز بقا يميده اسییت. مییدار  قییديییاد گرديییاز آد  يو رومیی يونییاني يهییاکتییا 

 .داردالد يبی  از میسیا  ق 5450وجیود آد در  ت بیرلیدال ،هيیترک 2الر ينخود در منطقیه حیاج

 يهییاالد و نوشییتهيسییا  قبیی  از میی 1400مربییوط بییه  3نییهيرالمديطبییق اسییناد بدسییت آمییده از د

اد يیز وجیود نخیود در منیاطق الد نشیاد ايسیا  قبی  از می 1580در مصیر مربیوط بیه  يخيتار

 . 1368، ي)کوچک باشنديشده م

 نخود ياه شناسيگ -1-2

و زيیر تيیره پروانیه  4تيیره بقیوالت متعلیق بیه  Lm tinuieCicer ar.) ينخود بیا نیام علمی   

ا نخیود يی و يرانیيد، نخیود اي، نخیود سیفيبیه آد نخیود زراعی يسارکه در زباد فباشد مي 5آسا

 اطییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییالق 

 Bengal Gram, Gram , Field pea, Chick) آد را يسیيود و در زبیاد انگلشیيمی

pea  14و  16و  24 يدارا يمیییوزمونامنییید و از لحیییاظ کريمییی= n2 و  ي)بیییاقر باشیییديمییی

  .1376، همکاراد

متیر يسیانت 25-50بیاً يکساله، کوچک، کرکدار، روز بلند کیه تقري، ياست علف ياهيگنخود   

شید ، ريشیيبیا شیروع فیاز زا ،نيبنیابرا .پ رشد نامحیدود اسیتيبا ت ياهيود گچ ارتفاع دارد.

 يشییه اصییليدهیید. ريهییود ادامییه می يشیياه همچنییاد بییه رشیید رويیآد متوقییف نشییده و گ يشیيرو

 يفرعی يهیاشیهيد. ريینمايمتر در ها  نفیو  می 2تا  1 ي، که گاهبوده ينخود قطور و عمود

-نخیود غیده يهیاشیهير يابنید. در روييدر هیا  گسیترش می يتر و اک راً به شک  افقیکيبار

 7زارومونییيوم لگوميییوبزير يهییايوجییود دارد کییه از متییراکم شییدد بییاکتر 6شییک  ياقلییوه يهییا

-دومجنیی) نییدينمايفییا مییيرا ا يار فعییاليهییوا نقییش بسیی نيتییروژدت يییمییده اسییت و در ت بآ بوجییود

دارد.  يرتیقيیعم ياهیشیهي، نخیود ريسیه بیا کشیت آبیيم، در مقايدر کشت د . 1372، ينيحس

باشیید. يده از کییر  مییيگییزاا اسییت کییه معمییوالً پوشییيا بییه صییورت زيییم و يسییاقه نخییود مسییتق

    باشد. يمواره ناز  يبا د يياهسلو ساقه متشک  از  يمرکز ياهقسمت

اه يیییمختلییف گ يهیییاپيییز تياه در تمیییايییات گين هصوصییيکییه از مهمتیییر ياصیییل ياهییشییاهه   

پ يیی  دهنیید، تيه بییاز تشییکيیی  زاويسییاقه اصییل) يشییوند، اگییر بییا محییور عمییوديمحسییو  میی

                                           
1-Vavilov                      2- Hagilar              3- Deir-Medineh                      4- Lega minales Rosales  
5- Papilionaceae               6- Nodel  7- Rhizobium leguminosarum 
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ورنید. آيرا بوجیود می 2ستادهيپ اي  دهند، تيه بسته تشکيزاو يو اگر با محور عمود 1گسترده

 ياهییبییرا ياه دارايیین گيییا . 1373، ييبنییا) قییرار دارد 3سییتادهيمییه ايپ فییرم نيیین دو تيیین ايبیی

 اسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت و تعیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییداد  يامرکیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییب شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییانه

غییده مترشییحه اسییت کییه مییاده  يهییا دارارسییند. بییرايبرگچییه میی 15تییا  3آد بییه  ياهییبرگچییه

 يراد بییییوده و دايک اسییییيییییدرصیییید اگزال 6د و يک اسییییيییییدرصیییید مال 94 يمترشییییحه آد دارا

دمگی  نسیبتاً  ينخیود بیه صیورت منفیرد بیوده کیه در رو يهیاباشید. گی يمی ييمصار  دارو

 يهیاگی  يکیه دارا يا بینفش اسیت و ارقیاميیرنی   يهیا آبیقرار گرفته است. رنی  گی  يبلند

 ديیییییییییییییییییییییییییدرشیییییییییییییییییییییییییت تول يهیییییییییییییییییییییییییاد هسیییییییییییییییییییییییییتند دانیییییییییییییییییییییییییهيسیییییییییییییییییییییییییف

را بیه هیم کاسیب 5ک بیوده کیه از يیک کاسیه گی  بلنید و باريی يدارا دنخیو يهیاکننید. گی يم 

عیدد  10هیا ردد. تعیداد پیرچمگیي  شده اسیت و هامیه گی  بیه طیر  داهی  هیم میيوسته تشکيپ

ن يدهنید و بیه همیيمی  يرا تشیک ياميینگر يکیديشیاد بیه ياهلیهيپرچم با اتصیا  م 9باشد که يم

سیطح آد از کیر  در بيشیتر میوارد شیک  و  يضیيباشید. تخمیداد بيآزاد می کیامالً   پرچم يدل

 يز کیرويیه آد نلیتخمیک اسیت و کال 4به ندرت  تخمک و 3تا  1است که شام  ده شده يپوش

م صیورت يدر نخیود معمیوالً قبی  از بازشیدد گی  بیه صیورت مسیتق يافشیانشک  اسیت. گیرده

کنیید. يک درصید تجییاوز نمیيییآد از  يزاد دگرگشینيیبیاً کامیی  و ميآد تقر يرد. هودگشیینيیگيمی

 ا غییییییییییییییییییییییال يییییییییییییییییییییییام يییییییییییییییییییییییوه نخییییییییییییییییییییییود بییییییییییییییییییییییه شییییییییییییییییییییییک  نيییییییییییییییییییییییم

ده يپوشی يزيیر اريبسی يهیاک بیوده و از کیر يین باريکیه در وسیط پهین و در طیرفباشید يم 

تیا  50ن يباشید. هیر بوتیه ممکین اسیت بیه طیور متوسیط بیيدانه م 1-3 يام حاويند. هر ناشده

، يااه، قهییوهيد، کییرم، سیيسیف يهییادانیه در ارقییام مختلیف نخییود بیه رنی  د کنیید.يیام توليین 150

از ارقییام  يشییود. سییطح دانییه در بعضییيده مییيیی  بییه زرد ديییما دي  بییه قرمییز و سییفيییما ياقهییوه

ر بیوده يیگیرم متغ 90تا  40ن يکصد دانه آد بيده است، وزد يگر چروکيد يصا  و در بره

براسیاس انیدازه  يشیتر هواهید بیود. بطیور کلیيتیر باشید وزد آد بچه رنی  بی ر روشین و هر

 اسیییییییییییییییییییییییییت نخیییییییییییییییییییییییییود را  يدانیییییییییییییییییییییییییه کیییییییییییییییییییییییییه صیییییییییییییییییییییییییفت ثیییییییییییییییییییییییییابت

-، گیروهيبنیدمين تقسیيیا بیر هعالو .م نموديتقس52زير دانه و 4رشتد انهواد به دو گروه دتيم

 باشد. ير ميوجود دارد که به شر  ز يگريد يبند

 اه يا نخود سي 3يپ دسيت ينخودها -1-2-1

ده يییکو سییطح دانییه چرو دارز، گوشییهيییرن گییروه قییرار دارنیید دانییهيییکییه در ا ييهییاده نخويییکل   

ن يگیرن يهیاگی  يد بیوده و دارايها کوچکتر از نخود سیفبراا کم، سطح هاست. ارتفاع بوته

  ست.گرم ا 18تا  12ن گروه يدانه در ا کصديهستند و وزد 

                                           
1-prostrate  2- Erect   3- Semi-erect  4- Macroperma 
5-Microperma 

1- Desi                             2-Kabuli  3- Seedling 4- Primary and secondary branches stage 
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 ديا نخود سفي 2يپ کابليت ينخودها -2-2-1

 تیردرشیت، سیطح دانیه صیا  يهیادانیه ين گروه قرار دارنید دارايکه در ا ييه نخودهايکل   

هیا و وتیهرن  هستند. ارتفاع، حجم ب ديغالباً سف يهاو گ اه، پوست دانه کرم يس ياهاز نخود

 تییر از گییروه او  و وزددانییه درشییت ،شییتر از گییروه او  اسییتين گییروه بيییز سییطح بییرا ايیین

  .1372، ينيحسمجنود) باشديگرم م 20-50کصد دانه آد ي

 راحل رشد و نموم -1-3

ت يريات مییديییبهتییر عمل يتوانیید مییا را در اجییراياهییاد مییيشییناهت مراحیی  رشیید و نمییو گ   

د. يییاز بوجییود آمییدد آنهییا، کمییک نما يريا و جلییوگهیین رفییع بییه موقییع تیینشيمزرعییه و همچنیی

 يدر طیی يمییورات نييییک و تغيییات مورفولوژيمراحیی  رشیید و نمییو نخییود براسییاس هصوصیی

 . 2001)راسو،  شده است يم بنديفص  رشد به هفت مرحله تقس

  3اهچهيهور گظ -1-3-1

سیت و ده ايهیود رسی ييز به انیدازه نهیاين برا نين برا باز شده و دوميولن مرحله ايدر ا   

 است.  يشيگره رو 1-2 ياه دارايگ

  4هيه و ثانوياول ياهظهور شاخه -2-3-1

اه يیین شییاهه شییروع بییه رشیید کییرده و گين و دومییيه، اولییبییرا بییاز شیید 4-6ن مرحلییه يییدر ا   

 رسد. يمتر ميليم 60-70اه به يبوده و ارتفاع گ يشيگره رو 5-6 يدارا

  1ن شاخهيظهور سوم -3-3-1

-120ارتفییاع آد بییه  گییره بییوده و 8-9 ياه دارايیین بییرا بییاز شییده و گين مرحلییه نهمییيییدر ا   

 رسد. يمتر ميليم 100

  2يگلده -4-3-1

-2 ياه دارايیزرد شیده و گ ينييپیا يهیابرابوده، برا  10-15 ياه داراين مرحله گيدر ا   

  باشد.يم يشيگره زا 2تا  1و  يشيه روگر 11-19گ ،  1

 3امين نيل اوليتشک -5-3-1

 ياراگیره د 2تیا  1در گیره پینجم شیروع و  يافتید. گلیدهياه میيیگ ينييجفت بیرا پیا 2تا  1   

 ام هستند. ين

                                           
1- Ter tiarg bran ching  2- Flowering  3- Early pod formation 

4- Mid pod formation and seed filling                5- late pod formation 
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 4و شروع پر شدن دانه يانيم ياهاميل نيشکت -6-3-1

 شیود و پیري  میيتشیک بیه سیرعت هدانی است.هگ  در گره 8-10 ياه داراين مرحله گيدر ا   

 ينييبیرا پیا 3-4گ  بیوده و  3-4ام و ين 1-6 يه داراياول يهاباشد. شاههيشدد دانه فعا  م

 هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییم 

 زد. يريم

 5امين نيل آخريتشک -7-3-1

زش يیشود و سیرعت ري  ميام تشکين نيباشند. آهريام مين يگره دارا 8-9ن مرحله يدر ا   

  350-400اه تیا ارتفیاع يیزنید . گيريها میدرصد برا 30تا  10) يابدافزايش ميز يها نبرا

 ند. يآيدر م ياها به رن  قهوهاميدرصد ن 95شود و يزرد م يمتريليم

 نخود يکولوژا -1-4

 کشت نخود ينواح -1-4-1

 يدرجیه عیرش شیمال 40و  20ن میدار يشیتر بیيو ب يمکیره شیماليبطور معمو  نخود در ن   

در ارتفاعیات  يدرجیه عیرش شیمال 20تیا  10ن يبی يکیوچک ين نیواحيود، همچنیشیيکشت می

مختلییف  يهییاطيافتییه اسییت. محییيز بییه کشییت آد اهتصییا  يیین يوبيییاد هندوسییتاد و اتيیینسییبتاً ز

 نیددار يزاد بارنیدگيود، درجه حرارت و مياز نظر فتوپر ياقاب  مالحظه هايکشت اهتال 

د براساس طو  روز مناطق کاشیت نخیو .د ارنگيم يير بسزايو در رشد و عملکرد نخود تاث

ق اي، منیاطق شیمالي هنید و آمريكیاي مركیزي و همچنیين شیرمنیاطق مديترانیهتواد به يرا م

 م نمود:يدسته تقس آفريقا و فالت هند

 طو  روز و متوسط درجیه حیرارت روزانیه از زمیاد کاشیت رو بیهاي در منطقه مديترانه   

 در طو  فص  است.  يبارندگ بيشتريند مصاد  با ه رشي ارد و مراح  اولگيش ميافزا

طییو  روز و درجییه درجییه شییمالي   20-30در منییاطق شییمالي هنیید و آمريكییاي مركییزي )   

ر ن دو پیارامتيیا اميین  يتشیک يابید، امیا در طیييج کیاهش میيبیه تیدر يحرارت تیا زمیاد گلیده

 يقبلی يهیايبارنیدگ از يره رطوبتيکه  ه ييهان مناطق در ها يابند. نخود در اييش ميافزا

 وجود دارد.  يز امکاد بارندگين يکند و در طو  فص  زراعيمدارند، رشد 

در طیو  روز و درجیه حیرارت وجیود نیدارد،  ياديیتفیاوت زدر شرق آفريقیا و فیالت هنید    

باشیید. يسییاعت میی 12-13ن يامییا متوسییط درجییه حییرارت روزانییه بییاال اسییت و طییو  روز بیی

 افیت و معمیوالً يش هواهید ين، افیزايشیيپ ياهیيحاصی  از بارنیدگ يره رطیوبتيمحصو  با  ه

  . 1373، ي)مراد نخواهند داشت يدر فص  رشد بارندگ

 يو خاک يميط اقليشرا -1-4-2

 يطیيط محياز شیرا يعيوسی منیاطقمیه هشیک در يک محصیو  منیاطق نيیخود به عنیواد ن   

کشیور  نخیود در يبیرا يياط آ  و هیوين شیرايشود. بهترير، کشت ميدر مناطق سردس يحت

در بهیار  تیا حید امكیادر کشیور يد آد را در منیاطق سردسیيیباشد و باير مينقاط معتدله سردس
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د. نخییود يیید نمايییتول يزود کشییت کییرد تییا ضییمن اسییتفاده کامیی  از نییزوالت بهییار محصییو  کییاف

 يمیياز بیه اقليیاسیت و ن يمقیاوم بیه هشیک ياهيیگ کنید،يتحمی  می يرا بیه هیوب ييرات دماييتغ

 يبیه هیوب يز تیا حیدوديین را نييپیا يباال، بلکه دما ياه نه تنها دماين گيهشک و سرد دارد. ا

شیود و شیاخ و يگراد آغیاز میيسانت 2-5ن يب يآد در دماها يب رها ينزجوانه کند.يم تحم 

-30رشید آد  ينیه بیرايبه يکنید و دمیايگراد را تحم  میيدرجه سانت 11تا  8 يبرا آد دما

 و  ي)کیییییییییییییییییییییییییییوچک گیییییییییییییییییییییییییییراد اسیییییییییییییییییییییییییییتيانتدرجیییییییییییییییییییییییییییه سییییییییییییییییییییییییییی 20

نسییبتاً مقیاوم اسیت. قیادر بیه جی   آ  از عمییق  ينخیود معمیوالً بیه هشیک.  1376او ، اديیبنا

  60کی  آ  قابی  جی   از عمیق  از ياها  است، البته بخش عمده يمتريسانت 150ش از يب

نخیود در  باشید.يه میيین ناحيیز در ايیفعیا  ن ياهیشهيعمده ر بخشها  است که  يمتريسانت

حاصی  از کمبیود رطوبیت  يهیانسیبت بیه تینش يشیتريت بيحساسی يبنیداميینو  يمراح  گلیده

از واکیینش  يعي . نخییود قییادر اسییت در دامنییه وسیی1373، يي)بنییا دهییديهیا  از هییود نشییاد میی

 هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا 

 (8-6 =pHشیتر از يب ولیيحسیاس اسیت،  يلیيه ييايقل شور و يهابه ها  يد ولي  رشد نما

دهید، ينمی ين محصیو  هیوبيسینگ يهاکند. در ها يرا تحم  م ها  ير حبوبات شوريسا

هیا هیا  بيشیتراه در يین گيحساس است. ا يلياد ها  هيه نامناسب و رطوبت زيرا به تهويز

  بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه هصییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییو 

هیا ن هیا يتیرباشید. مناسیبيمی آهک هستند، قادر بیه رشید يدارا يکه به اندازه کاف ييهالوم

 محلیو   يهیااز نمیک ي)عیار يرسی مولو  يوم شنل ،ي، رسيشن يهارشد نخود ها  يبرا

 . 1990وهانسن، ي)ساکسنا و  باشديم

 اشت نخودک -1-5

-يمی بهشیت انجیامياسیفند و ارد يهیان میاهيراد بیيکشورها از جمله ا يکشت نخود در بره   

ننیید. در کشییت دسییتشاش بعیید از کيکشییت میی يا هطییيییق دسییتشاش و يییه دو طررد. نخییود را بییيییگ

ق يیرطن يیکشیند. ايها را مالیه میآد يده و رويکنواهت پاشين، ب ر را بطور يزم آماده کردد

 زاد بی ريیم ،ن روش کاشیتيیشیود. در اياز آد اسیتفاده می يارکیميشتر در ديکشت، ساده و ب

 الزم حیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدود 

ن و يکییردد زمیی پییس از همییوار يهطییلییوگرم در هکتییار هواهیید بییود. در کشییت يک 120-100

 5-10بییه فواصیی   ييهییادر وسییط پشییته هامتییر بیی ريسییانت 25-50هییا بییه فاصییله جییاد پشییتهيا

ن يیدر ا يشیوند. مقیدار بی ر مصیرفياشیته میکمتیر يسیانت 5-7گر در عمق يکديمتر از يسانت

داشییتن  يبییرا يامزرعییه هییايشيدر آزمییا باشیید.يلییوگرم در هکتییار مییيک 50-80کشییت  روش

بییی ر در  30-50 حیییدودهتیییراكم در م بهتیییر اسیییت ، در كشیییت هطیییي کنواهیییت بوتیییهيتیییراکم 

ک عملکییرد هییو  بهتییر يییبییه  يابيدسییت ي . بییرا1372، ينيحسیی)مجنییود مترمربییع حفیید شییود

 است تراکم مناسب در زماد کاشت در نظر گرفته شود. 
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 ات داشتيعمل -1-6

، يات سیله شیکنيیاشید کیه همیراه بیا عملبيهیرز می يهیان علیفيبیار وجی 2-3ازمند ينخود ن   

 رد. يتواند انجام گين محکم شدند، ميشد کرده و در زمر يها کمکه بوته يزمان

 برداشت نخود -1-7

ود ت بی ر نخیيیفيدرصید باشید، ک 45رطوبت ب ر در حیدود  ياندکه وقتا نشاد دادههيبررس   

ه  . البتی1988 ،س و همکیارادي)الی باشیديبرداشیت می ين زمیاد بیرايو بهتیر حیداک ر يمعمول

-يمی ها آبیدارها و ساقهنکه براي  ايزه باشد، به دليچنانچه برداشت محصو  بصورت مکان

ده و يییآد پوسییت بیی ر صییدمه د د. عییالوه بییريییآيات بوجییود مییيیین عمليدر حیی يمشییکالت ،باشییند

 نخیود يهیااميیکیه ن ي . از آنجیاه1988س و همکیاراد، ي)الی شوديت ب ر ميفيکاهش ک موجب

اد و زمی تیر اسیتآسیادحبوبیات  ردر مقايسیه بیا ديگیبرداشت آد ، کننديزش نميباز نشده و ر

 ر انییداهتيه تییواد بییه تییيهییا مییبییرا دد کامیی  و هشییک شییدد شییاخ ويبرداشییت را تییا رسیی

 . 1372، ينيحس)مجنود

 عملکرد نخود -1-8

طح ، سیا در واحید يی) ام در بوتیهيیمانند تعداد بوته در واحد سیطح، متوسیط تعیداد ن يعوامل   

 دارنیید يديییش کلقیی)گییرم  در عملکییرد نخییود ت انییهام و وزد هییزار ديییمتوسییط تعییداد بیی ر در ن

ر يیاز فرمیو  ز يکیه عملکیرد در حالیت کلی ي  بیه طیور1380، ينيحسیو مجنیود ي)مظاهر

 کند:يت ميتبع

×  هام در بوتیيیمتوسیط تعیداد ن×  )گرم در مترمربیع = تعیداد بوتیه در مترمربیع عملکرد دانه

 وزد دانه × ام يتعداد ب ر در ن

-اديیو بنا ي)کیوچک رديیگير قیرار میير عوام  زيا تراکم تحت تاثيسطح  تعداد بوته در واحد

 : 1373 ،او 

 . ي)ضدعفون ب ر يقب  از کاشت رو يمارهايک ب ر و تيولوژيارزش ب -الف

  .خ، تعداد ب ر و عمق کاشتيت کاشت م   تاريفيک - 

اشیت و ت کيیفي)رطوبت، حیرارت، شیخم قبی  از کاشیت، ک و سبز شدد يزنط جوانهيشرا -ج

 حمله آفات .

-وتیههیرز، تیراکم مناسیب ب يهیار علفي)تاث در تراکم موجود يان و درود گونهيرقابت ب -د

 ها .

ط نیامطلو ، يهیا، شیرايمیاري)آفیات و ب يشیياهیاد در طیو  رشید رويصدمات وارده بیه گ - 

 ها .ها و آفت کشعلف کش ييايمي، صدمات شيات زراعيتوسط عمل يکيزيصدمات ف

 ريخ کاشت و عملکرد دانهتا -1-9

هییاي گيییري از پتانسییي  عملکییرد واريتییهاعمییا  مییديريت زراعییي مناسییب بییه منظییور بهییره   

توانید ناشیي مختلف گياهاد زراعي از جمله نخود ضروري است و تنوع در عملکرد گياه مي

زاده، هییاي اقليمییي، تییاريخ کاشییت و مییديريت عمليییات زراعییي باشیید )حسییناز تنییوع فییاکتور
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تیییاريخ کاشیییت مهمتیییرين عیییاملي اسیییت کیییه تمیییام هصوصیییيات مورفولیییوژيکي و   .1370

ر بیر ياثبیا تی . تیاريخ کاشیت 1373دهید )میرادي، فيزيولوژيکي گياه را تحیت تیاثير قیرار میي

هیا از هیم، اثیر بیر عوامی  محيطیي توليید، طو  دوره رويشي و زايشي گيیاه و تاثيرپی يري آد

بییا  اسییت. دانییه توليییدي مییوثر عملکییرد و کيفيییت يییت بییرنها در اثییر بییر برداشییت محصییو  و

هاي  هيره ساز گيیاه )دانیه  تر شدد فص  رشد زماد انتقا  مواد فتوسنتزي به قسمتطوالني

شود. ايین قابليیت بطیور وراثتیي در برهیي از ارقیام وجیود دارد ولیي بیا کشیت زود بيشتر مي

از طیر  ديگیر بیا تیاهير در  تواد تا حدودي طو  دوره رشد رويشي را افیزايش داد.نيز مي

توانید   و از اينیرو میي1987شیود )پفيفیر، کاشت طو  دوره رويشي قب  از گلدهي کوتاه میي

 بر عملکرد اثر گ اشته و آد را کاهش دهد.

ور هاي کاشیت نامناسیب، بطی  نشاد دادند که کاهش عملکرد در تاريخ1984) بورد و ها    

م هیاي کوتیاه نيسیت، بلکیه بیه توليید کیحاص  از روززودرس کام  در نتيجه تحريک گلدهي 

امی  ها نيز بسیتگي دارد. عوهاي فرعي، ناشي از محدوديت نمو اين شاههب ر بر روي شاهه

ديگري مانند کاهش دوره پر شدد دانه و کاهش شاهل سیطح بیرا و جی   نیور میرتبط بیا 

نقییش  هنگییام ديییرهییاي کاشییت گلییدهي زودرس نيییز ممکیین اسییت در کییاهش عملکییرد در تییاريخ

زمیاني اسیت کیه مجموعیه عوامی  محيطیي حیاد  در آد  کاشیت تیاريخ مناسیب داشیته باشیند.

يطیي زماد براي سبز شدد، استقرار و بقاء گياهچه مناسیب باشید و يیا بیا شیرايط نامسیاعد مح

روبرو نگردد. نخستين بررسي در انتخا  تاريخ کاشت اثر آد بر محصیو  اقتصیادي اسیت. 

 عتیید ، انتخییا  تییاريخ کاشییت بییه علییت ضییرورت حییداک ر اسییتفاده از منییابع دردر يییک اقلییيم م

 يییییییییییییییییییییییییییییییک فصیییییییییییییییییییییییییییییی  رشیییییییییییییییییییییییییییییید کوتییییییییییییییییییییییییییییییاه اهميییییییییییییییییییییییییییییییت دارد 

  . در بهار فرصت کوتاهي وجود دارد که براي بیه حیداک ر1373صمدي و پوستيني، يزدي)

رسییيدد محصییو ، گياهییاد زراعییي بايیید در ايیین فرصییت کاشییته شییوند. زود کاشییتن بیی ر در 

احتمییا  هطییر صیدمه سییرما شییود.  وانیید موجییب اسیتقرار ضییعيف گياهیاد وتبسیتري سییرد میي

تاهير در کاشت نيز سبب کوتاهي فص  رشد شده و احتما  هطر هشک بیودد بسیتر بی ر را 

 . تییاريخ کاشییت تییاثير بسییزايي بییر روي گيییاه دارد شییرايط 1379پییور، کنیید )هواجییه بيشییتر

ه کنید. ايیین نکتییاجییه اسیت تعيییين مییيمحيطیي را کییه مراحی  مختلییف فنولییوژيکي گيیاه بییا آد مو

مخصوصاً براي گياهي نظيیر نخیود کیه معمیوالً در شیرايط هشیک و يیا بیا تکيیه بیر رطوبیت 

شیود و بیا درجیات حرارتیي بیاال در طیو  فصی  رشید مواجیه  هيره شیده در هیا  کشیت میي

 . عوامیی  مییوثر بییر انتخییا  تییاريخ 1376باشیید )بییاقري و همکیاراد، اسیت، حییاهز اهميییت مییي

قیم، رشت شام  عوام  اقليمي )بارندگي، دما، نور، طو  روز  و عوام  غيراقليمي ماننید کا

پیور، هاي هرز، تهيه بستر ب ر، اقتصیاد توليید و غيیره اسیت )هواجیهها، علفآفات و بيماري

1379.  

در هنگام انتخا  تاريخ کاشت مطلو  بايد در درجه حرارت ها ، قابليیت دسترسیي آ ،    

 . اسیتفاده از 1376ا ، نوع گيیاه زراعیي توجیه شیود )کیوچکي و همکیاراد، حاصلخيزي ه

زود  زدگییي و افییزايش پتانسییي  عملکییرد نخییود از طريییق کاشییتارقییام مقییاوم بییه بيمییاري بییرق

جز میواردي اسیت کیه دقيقیاً میورد بررسیي قیرار گرفتیه اسیت. تیاثير تیاريخ کاشیت بیر  هنگام
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شییود. تییاريخ وز و درجییه حییرارت ايجییاد مییيعملکییرد از طريییق تییاثير بییر واکیینش بییه طییو  ر

کاشت نامناسب منجر به برهورد دوراد رشد رويشیي و زايشیي گيیاه بیا شیرايط نامناسیبي از 

 طیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییو  روز و يیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا درجیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه حیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرارت

هییاي حسییاس رشیید گيییاه بییا شییرايط گییردد. کییاهش طییو  دوراد رشیید يییا برهییورد دورادمییي 

و اجیزاء عملکیرد و يیا حتیي میرا تواند سبب کاهش رشد رويشیي نامساعدي از حرارت مي

 . اثییر تییاريخ کاشییت بییر عملکییرد محصییو ، در شییرايط ديییم 1377پییور، گيییاه گییردد )هواجییه

تیر تر دارد، مهیم و بحرانیينسبت به شرايط آبي يا در محيط معتدلتري که فص  رشد طوالني

ه رشید تیر شیدد دوردهندکه با طوالنيها نشاد مي . بررسي1376است )باقري و همکاراد، 

کیه اهيیراً هیايي همطالعی بيشیتر . 1997يابید )اسیريالتا و همکیاراد، گياه عملکرد افزايش میي

هاي جديید نخیود در هندوسیتاد انجیام شیده، ماننید مطالعیات قبلیي، نشیاد ژنوتيپ واكنشروي 

)شیهريور  تیا اواسیط نیوامبر )آبیاد ، بهتیرين دوره زمیاني بیراي کاشیت  داد که اواسیط اکتبیر

شیود کیاهش مشیخل عملکیرد میي موجیبو هیر تغييیر نسیبت بیه ايین فاصیله زمیاني باشد مي

  . 1993)دومبره و دشموخ، 

اير افییزايش پتانسییي  توليیید نخییود در منییاطق غییر  آسییيا، شییما  آفريقییا و جنییو  اروپییا و سیی   

منییاطق جغرافيییايي، ازطريییق تغييییر تییاريخ کاشییت امکییاد پیی ير اسییت. در ايیین منییاطق نخییود 

شود و از رطوبت  هيره شده حاص  از بارنیدگي زمسیتانه ر بهار کشت ميبصورت سنتي د

فصی   متیر باشید. در طیو ميلیي 400کند. بارندگي زمسیتانه بايید حیداق  در حیدود مي استفاده

زراعییي، بییاالرفتن درجییه حییرارت و افییزايش تیینش رطییوبتي هییا  کییه بییا افییزايش طییو  روز 

-و زايشي و در نتيجه کیاهش عملکیرد میي همراه است، باعک کوتاه شدد دوره رشد رويشي

  .1376 شود )باقري و همکاراد،

 هیاي کاشیت در اسیتاد کردسیتاد در يیک تحقيیق مشیخل گرديید کیه در مورد اثرات تاريخ   

 . کییانوني و 1374دار نداشییته اسییت )احمییدي، هییاي کاشییت بییر عملکییرد تییاثير معنییيتییاريخ

رسي اثر تاريخ کاشیت بیر روي عملکیرد   در آزمايش هود تحت عنواد بر1374همکاراد )

داري هیاي کاشیت اهیتال  معنیيارقام نخود سفيد و سياه در کردستاد نتيجه گرفتند کیه تیاريخ

دار بیوده و تیاريخ کاشیت با همديگر ندارند. ولي در ايستگاه تحقيقاتي سرارود اين تاثير معني

 . در 1375قيقییات ديییم، در نيمییه دوم اسییفند بيشییترين عملکییرد را داشییته اسییت )موسسییه تح

دار نشید، امیا تیاريخ کاشیت اواهیر فیروردين میاه ايستگاه تحقيقاتي هدابنده نيز اين تاثير معنیي

هیاي کاشیت، روي عملکیرد اثیرات تیاريخ ،بيشترين عملکیرد را داشیته اسیت. در اسیتاد ايیالم

ليییزاده، دار داشییته و نيمییه دوم بهمیین مییاه بيشییترين عملکییرد را داشییته اسییت )عتییاثير معنییي

  نيیییز در آزمیییايش هیییود نتيجیییه گرفتنییید کیییه بيشیییترين 1385 . قنبیییري و مازنیییدراني )1377

ارديبهشیت میاه حاصی  شید و بیا تیاهير در کاشیت عملکیرد کیاهش  30عملکرد دانه از تاريخ 

تییاريخ کاشییت پییاييزه بییا متوسییط كییه  گییزارش كردنیید  1383پيیدا کییرد. سياوشییي و همکییاراد )

کيلیوگرم  693هکتار نسبت به کاشیت بهیاره بیا متوسیط عملکیرد  کيلوگرم در 1355عملکرد 

تییاريخ کاشییت اواهییر آوريیی    نشییاد دادنیید 1988مکییاراد )و ه در هکتییار برتییري داشییت. آلیید

 مطالعیات)ارديبهشت ماه  عملکرد دانه بيشتري نسبت به اواهر مي )هرداد ماه  توليید کیرد. 
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کاشت زودتر بیا افیزايش میدت مراحی  يختارنشاد داد كه   1384حسيني و همکاراد )مجنود

رشد رويشي، موجب افزايش عملکرد دانه و اجزاي عملکیرد در گيیاه زراعیي عیدس گرديید. 

روز  20  در شما  جردد نشیاد کیه بیه ازاي هیر 1998-2001يک آزمايش سه ساله ) نتايج

د تاهير در کاشت عملکیرد بیه طیور تصیاعدي کیاهش يافتیه کیه ايین کیاهش عملکیرد بیه ميیزا

 . افیزايش عملکیرد دانیه نخیود بیا 2005درصد بیوده اسیت )عبید  و همکیاراد،  3/54-7/21

)راجشیییوت و همکیییاراد،  ه اسیییتکاشیییت زود در مطالعیییات محققیییين ديگیییر نيیییز گیییزارش شییید

هنگیام از طريیق کیاهش طیو  دوره رشید   . کاشت ديیر1988کالکاگنو و همکاراد،  ؛1986

موجییب   1379محمییدي،  ؛1376و همکییاراد، قبیی  ازگلییدهي و طییو  دوره گلییدهي )بییاقري 

 شود. کاهش عملکرد دانه در نخود مي

 اثر تاريخ کاشت براجزاي عملکرد  -1-10

 شیود. اجیزايباشد کیه اجیزاي عملکیرد ناميیده میيعملکرد دانه حاص  چند جزء اصلي مي   

ير گيرنیید. در نخییود و سییاعملکییرد تحییت تییاثير ژنوتيییپ، محییيط و مییديريت زراعییي قییرار مییي

بقیییوالت تیییراکم بوتیییه و زمیییاد کاشیییت مناسیییب در ميیییاد عوامییی  زراعیییي از اهميیییت زيیییادي 

ده برهوردار است که در بسياري از مطالعات اثر آد بر عملکرد و اجیزاي عملکیرد نشیاد دا

  .1993شده است )ولس، 

 تعداد نيام در بوته -1-10-1

اوليیه  دوره گلیدهي، تیا مراحی  يعنیي در طیي .بندي بستگي به ظرفيت منبع داردميزاد نيام   

ود. شیبنیدي اسیت و تعیداد نيیام براسیاس آد معیين میينمو نيام، ظرفيت منبع عام  اصیلي نيیام

واد شود که در زماد گلدهي و پیس از آد نیوعي رقابیت بیر سیر میاين مساله از آنجا ناشي مي

ه ريشیی يتییروژدنهییاي ت بییت هییا و گییرههییا، سییاقههییا، بییراهییاي جییواد، گیی فتوسیینتزي بییين نيییام

، دزفیولي و همکیارادشیود )هاشیميبنیدي میيگيرد و باعک پايين آمدد درصد نيامصورت مي

1377.  

باشیید مییيحساسییترين جییزء عملکییرد نسییبت بییه تغييییر در تییاريخ کاشییت تعییداد نيییام در بوتییه    

و   2003  و تور  و همکیاراد )1996 . ميشرا و همکاراد )1373)مهرپناه و همکاراد، 

کیه بیا تیاهير در کاشیت تعیداد نيیام در بوتیه  انیداظهار داشته  2007حمدي و همکاراد )مولي

گیزارش نمودنید کیه   1992اسیتوتز  و همکیاراد )  1985) کاهن و استوفيال. يابدميکاهش 

بییااليي وجییود دارد. مطالعییه گتییاچو و  بییين عملکییرد و تعییداد نيییام در بوتییه همبسییتگي م بییت و

ژنوتيپ نخود فرنگي با روش تجزيیه عليیت حیاکي از وجیود  14   بر روي1999همکاراد )

بیا تیاهير در کاشیت تعیداد  .همبستگي م بت بين عملکرد دانه و تعداد نيیام در بوتیه بیوده اسیت

يابیید. در کشییت زود نيییام در بوتییه کییاهش يافتییه و بییر تبییع از آد عملکییرد دانییه نيییز کییاهش مییي

عییداد سییاقه شییده و بییا افییزايش دوره زايشییي هنگییام افییزايش طییو  دوره رشیید، باعییک افییزايش ت

-يابد ل ا تاهير در کاشیت باعیک کیاهش متوسیط تعیداد نيیام در سیاقه میيتعداد نيام افزايش مي

که حساسترين جزء عملکرد نسیبت بیه نيز گزارش كردند   1373مهرپناه و همکاراد ) شود.

شت تعداد نيام در بوتیه کیاهش و با تاهير در کا ،تغيير در تاريخ کاشت تعداد نيام در بوته بود
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داري بیر تعیداد نشاد داد. طوالني بودد دوره رشد در کشت پاييزه نخود بطور م بت و معنیي

-لیوپز . 2003؛ ازدميیر و کیارادوات، 1990، سين  و بجيگا)نيام در بوته موثر بوده است 

   گییییییییییزارش کردنیییییییییید کییییییییییه تییییییییییاريخ کاشییییییییییت تییییییییییاثير 2008بليییییییییییدو و همکییییییییییاراد )

روي عملکرد و تعداد نيام در بوته داشته و بيشترين تعداد نيام و عملکیرد دانیه داري بر معني

هنگام )اواسط پاييز و اواي  زمستاد  بدست آمید. نظیامي و راشید محصی   هاي زوددر کشت

هییاي کییاهش تعییداد نيییام در شییاهه عامیی  اصییلي کییاهش تعییداد نيییام   مشییاهده کردنیید کییه1374)

موجیب توليید  زود هنگیامرشید رويشیي زيیاد در کاشیت  .ستفرعي سويا با تاهير در کاشت ا

شیود کیه در نتيجیه محیدوديت میواد فتوسینتزي در مراحی  بعیدي، تعیداد تعداد نيام بيشتري مي

افزايش تعداد نيام غير بارور در کشیت زود مربیوط بیه دمیاي  .يابدبارور افزايش مينيام غير

بیا افیزايش تیراکم بوتیه تعیداد نيیام غيیر بیارور  .بیوده وپايين، رطوبت باال و يا توليد گ  زيیاد 

هاي پايين موجب توليد تعیداد نيیام بيشیتري کیه در . وجود فضاي کافي در تراکميابدميکاهش 

 نتيجییه محییدوديت مییواد فتییو سیینتزي در مراحیی  بعییدي، تعییداد نيییام غيییر بییارور افییزايش يافییت

  .1385همکاراد،  نژاد وو محمد 1995زيتر و براکت،  ؛1986 )صديق و صدقلي،

 اميتعداد دانه در ن -1-10-2

وي ايین تعداد دانه در نيیام بیر هیال  تعیداد نيیام عمیدتاً تحیت کنتیر  سیاهتار ژنتيکیي بیر ر   

اير صفت اثر کمي دارد و به طور کلي تعداد دانه موجود در نيام اهميت کمتیري نسیبت بیه سی

هیاي وره رويشیي بيشیتر در کاشیتطیو  د .اجزاي تشکي  دهنده عملکیرد دانیه در نخیود دارد

راد حسیيني و همکیامجنیود . 1374)محمدي،  گرددزود باعک افزايش تعداد دانه در نيام مي

تعیداد    نيز گزارش کردند با افزايش تراکم بوته در واحد سیطح تعیداد نيیام در بوتیه و1382)

  .داري داشتنددانه در نيام کاهش معني

 

  وزن دانه -1-10-3

 هاي متناقضي در مورد تاثير تیاريخ كاشیت بیر وزد صید دانیه وجیود دارد. برهیيگزارش   

و  بیوردگيیرد )اند كه وزد صد دانه تحت تیاثير تیاريخ كاشیت قیرار نمیيمحققاد گزارش كرده

 . در حییالي كییه، برهییي مطالعییات نشییاد 2007محمییدي و همكییاراد، ؛ ولییي1990 ،همکییاراد

؛ گلیداني 1381شیود )کهراريیاد، زد صد دانه میيکه تاهير در کاشت باعک کاهش ودهد مي

درصید  10 . در کشت پاييزه بطور متوسط وزد صد دانه به ميیزاد 1384مقدم، و رضواني

در حییالي كییه،   .2003دهیید )ازدميییر و كییاراداوت، نشییاد مییينسییبت بییه کشییت بهییاره افییزايش 

 گیی  و نيییامتوليید  ه علییتبی کشیت بهییاره در كشیت زمسییتانه نسیبت بییههیاي کییوچکتر دانییهتوليید 

  .1988؛ کالکیاگنو و همکیاراد، 1995)زيتیر و براکیت،  باشیدبيشتر در کشت زمسیتانه میي

 دي  و سیوم 30وزد صد دانه تاريخ کاشیت دوم )  1385نژاد و همکارد )در آزمايش محمد

 آ ر  بود.  15داري بيشتر از تاريخ کاشت او  )اسفند  به طور معني 15)



 21 

 در بوتهتعداد شاخه  -1-10-4

اهه در شیآزمايشات مختلف بر روي نخیود نشیاد داده کیه تعیداد نيیام و تعیداد دانیه بیا تعیداد    

ام داري دارنیید. زيییادي تعییداد شییاهه سییبب افییزايش تعییداد گیی  و نيییگيییاه رابطییه م بییت و معنییي

 ،بنیییابراين . 1381دهییید )کهراريییاد، گرديییده و بطییور غيرمسیییتقيم عملکییرد را افیییزايش مییي

 دهیي بیر عملکیرد دانیهي عملکرد باعک کاهش عملکرد دانه هواهد گرديد. شیاههکاهش اجزا

ي گی ارد و داراهیاي زايشیي گيیاه اثیر میياز طريق تاثير بیر رشید، تعیداد و وضیعيت سیاهتار

  1988و همکیاراد )  . نتايج مطالعات آلید1376باشد )باقري و همکاراد، اهميت زيادي مي

ودتیر هیا در گيیاه در کاشیت زشاد داده است که تعداد شاههنيز ن  2003و پرسا و همکاراد )

ر داري يافتیه کیه علیت آد، رشید رويشیي بيشیتدر بهار نسبت به کاشت ديرتیر، افیزايش معنیي

گياه در اثر بهبود نسیبي شیرايط محيطیي از نظیر دمیا و رطوبیت در طیي دوره رشید رويشیي 

 ده و در نتيجیه تعیداد و طیو تاهير در کاشت موجب کوتیاه شیدد دوره رويشیي شی. بوده است

 رسید افیزايشيابید. بیه نظیر میيهاي گيیاه نسیبت بیه گياهیاد بیا کاشیت زودتیر کیاهش میيشاهه

هيري سبب تسريع نمیو و کیاهش رشید رويشیي شیده کیه منجیر بیه  درجه حرارت در کاشت ت

-ولیيدر حیالي كیه، .  1993)کیاوزين و همکیاراد،  گیرددهیا در گيیاه میيکاهش تعیداد شیاهه

   در آزمايش هود نتيجه گرفتنید کیه تیاريخ کاشیت بیر روي تعیداد2007دي و همکاراد )محم

 داري نداشته است.شاهه در بوته تاثير معني
 

 تعداد دانه در بوته -1-10-5

در بوتیه    نشاد دادند که با تاهير در کاشت، تعیداد دانیه1372گلع اني و همکاراد )قاسمي   

حيطیي ميابید. شیرايط البتیه تعیداد دانیه در نيیام کیاهش نمیي .ديابیداري کاهش ميبه طور معني

ا ه همیراه بیتیاهير در کاشیت کی ،کنید. بنیابرايندر زماد تلقيح، تعداد دانه را در بوته تعيين مي

تعیداد  ميزاد تلقیيح را کیاهش داده و ايین هیود سیبب کیاهش .باشددماي باال در زماد تلقيح مي

ک يیهیاي فرعیي روي دانه متاثر از تعداد و طیو  شیاهه شود و از طر  ديگر تعداددانه مي

ز تعیداد ادهند که با تیاهير در کاشیت  . تحقيقات متعدد نشاد مي1376باشد )گلداني، بوته مي

 دانیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه در بوتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه کاسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییته 

 هیاي مختلیف  اثیر تیاريخ1989 . دهور و همکاراد )1988و همکاراد،  شود )دامودارادمي

شیاهده  ر و اواي  دي  را بر عملکرد چهار رقم نخود بررسیي و مکاشت )اواي  آباد، اواي  آ

اهش کیدانیه بیا تیاهير در کاشیت  100کردند که توليد ماده هشک، تعداد دانه در بوتیه و وزد 

ملکییرد يافییت. ايیین محققییين تعییداد دانییه و تعییداد نيییام در بوتییه را بییه عنییواد مهمتییرين اجییزاء ع

 ودند.مگزارش ن

 ارتفاع بوته -1-10-6

شییود. هییاوتين و افییزايش سییرعت نمییو و کییاهش دوره رشیید سییبب کییاهش ارتفییاع گيییاه مییي   

  اظهار داشیتند کیه تغييیر در ارتفیاع گيیاه بسیته بیه رقیم، عیرش جغرافيیايي و 1984سين  )

انید کیه ارتفیاع گيیاه   گیزارش کیرده2003تاريخ کاشت متفیاوت اسیت. ازدميیر و کیاراداوت )
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هير در کاشیت ارتفیاع بوتیه  تاريخ کاشت قرار گرفته و با ت نخود به ميزاد زيادي تحت تاثير

هير در کاشییت  انیید کییه تیی  نيییز گییزارش کییرده1993يابیید. کییاوزين و همکییاراد )کییاهش مییي

شیود. کیاهش ارتفیاع گيیاه موجب کوتاه شدد دوره رويشي و در نتيجه کاهش ارتفیاع گيیاه میي

ارت و طییو  روز در طییي نمییو احتمییاالً بییه تغييییرات درجییه حییر ،هير در کاشییت در اثییر تیی

  اظهیار 1993 . هانی  و همکیاراد )1380جزهیي، رويشي و زايشي بسیتگي دارد )هاشیمي

هییا در اثییر توانیید ناشییي از کوتییاه شییدد فواصیی  ميییاد گییرهداشییتند کییه کییاهش ارتفییاع عمییدتاً مییي

ا هاي هيلیي زود و يیهاي کاشت اواسط فص  نسبت به تاريختغيير طو  روز باشد، در تاريخ

جزهییي، ؛ هاشییمي1996شییود )داس و همکییاراد، تییري توليیید مییيهییاي بلنییدهيلییي ديییر بوتییه

 . افییزايش دمییا باعییک کوتییاهي دوره رشیید شییده و در نتيجییه تییاهير در کاشییت باعییک 1380

  .1385يابد )بهرامي، داري کاهش ميشود و ارتفاع گياه بطور معنيکاهش ارتفاع گياه مي

 دانه و عملکرد بوته تراکم -1-11

کیار در نقیش تعيیين کننیده و غيرقابی  ان  تعداد بوتیه سیبز شیده در واحید سیطح بوته )تراکم    

 . تیراکم گيیاهي مناسیب بیراي بدسیت آوردد عملکردهیاي 2002عملکرد دارد )واگا و هیا ، 

نیدازه اباال، از جمله مساي  بسيار مهم زراعي در نخود است. تراکم بوته به شرايط محيطیي، 

 . در منیییاطق ديیییم و بیییه 1373گيیییاه و نیییوع روش کاشیییت بسیییتگي دارد )بنیییايي،  بییی ر، تيیییپ

قیش نهصو  در نيمه غربي ايراد، نخود به دلي  قرار گرفتن در تناو  با گندم و جیو ديیم، 

از  کنید. بیا توجیه بیه اينکیه يکیيبسيار مهمي در حفد و بقیاي کشیاورزي ايین منیاطق ايفیا میي

-منیاطق، حفید رطوبیت و اسیتفاده مطلیو  از آد میياصو  مهم مديريت کشاورزي در ايین 

 توانیید رطوبییت هییا  را در اوايیی بايسییتي توجییه داشییت کییه تییراکم نامناسییب گيییاهي مییي ،باشیید

بیه  .فص  رشد تخليه و باعک مواجه شیدد گيیاه بیا تینش هشیکي در دوراد رشید زايشیي شیود

گار بیا اد و ارقام سیازهمين دلي  استفاده از گونه گياهي مناسب و شناهت تراکم مطلو  گياه

معيیت رسد حد مطلیو  جباشند. به نظر مياي برهوردار مياين مناطق از اهميت فوق العاده

گيییاهي نخییود بسییته بییه شییرايط محيطییي و تيییپ گيییاه متفییاوت باشیید. در يییک محییيط مناسییب کییه 

کنید. فرصت کافي براي رشد رويشي و زايشي وجود دارد، نخود عملکیرد مناسیبي توليید میي

  از انتخییا  تییراکم مطلییو  آد اسییت کییه ترکيبییي مناسییب از عوامیی  محيطییي )آ ، هییوا، هیید

نیور و هیا   بیراي دسییتيابي بیه حیداک ر عملکییرد ممکین بیا کيفيییت مطلیو  حاصی  شییود. از 

-طر  ديگر، براي انجام عمليات داشت فضاي کافي فراهم شده تا کيفيیت محصیو  مطلیو 

  .1373تر گردد )بنايي، 

 .ط بییين جمعيییت گيییاهي و عملکییرد نهییايي اهميییت فراوانییي در کشییاورزي داردتعيییين روابیی   

هیا ادهدتیواد بیا اسیتفاده از حیداق  هاي مناسیب میيگيري از مد در اين صورت با بهره ،زيرا

 بينیيتراکم مطلو  را براي توليد حداک ر محصو  اقتصادي در گياهاد زراعي مختلیف پیيش

هیاي مختلیف رابطیه بیين جمعيیت   مید 1989) ي و هيیک . ويلی1998نمود )اليس و قاسمي، 

ا گياهي و عملکرد را بررسي کرده و دريافتند کیه در اک یر میوارد رابطیه عکیس تیک بوتیه بی

 شود:باشد که به صورت معادله زير تعريف ميتراکم، هطي مي
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[1-1                                          ]1/w=a+bp 

شیيب  bعیرش از مبیدا و  aتراکم بوتیه در واحید سیطح،  pته، محصو  تک بو wکه در آد 

 باشد. هط مي

را بیه  محاسبه شده در اين معادله، رابطه بين تراکم و عملکیرد در واحید سیطح bو  aآنها از 

 [ توصيف نمودند. 2-1صورت معادله ]

[1-2                                        ]Y=p/(a+bp)  

واد بیا تیهیا میيباشد. با بکارگيري اين معادلهعملکرد در واحد سطح مي Yدر اين معادله،    

 بينیي، واستفاده از چند تراکم عملکرد گياه مورد نظر را در تراکم بين حیداق  و حیداک ر پیيش

  تراکم مطلو  اقتصادي را که باالتر از آد قيمت ب ر اضیافي بیيش از ارزش توليید محصیو

  . 1989)هواه و همکاراد،  ردکمحاسبه و تعيين  ،باشدمي 

ه تعیداد بیيابد. اين کاهش مربوط کاهش ميبوته نخود با افزايش تراکم تك بوته در عملکرد    

رد. باشید کیه براسیاس آد عملکیرد بیه ازاي هیر پايیه بیا تیراکم  نسیبت عکیس دابيشتر گياه میي

د باشیتر میيهیاي بیاالتیراکم بيشیتر از تك بوتهتر اصوالً عملکرد دانه در تراکم پايين ،بنابراين

هاي هود اظهار داشت کیه در مراحی  اوليیه   طي پژوهش1960)  . هاليدي1374)محمدي، 

 يابیید. چییود سییطح فتوسیینتزرشیید هییر انییدازه تییراکم افییزايش يابیید، مقییدار محصییو  افییزايش مییي

رسید. از زمیاني کیه پوشیش گيیاهي درصد ج   نور میي 95شود و به هد  کننده زيادتر مي

 آيد:پوشاند. دو حالت پيش ميور کام  زمين را ميبط

مانید کیه بیه ايین يابید و بعید ثابیت میيافزايش تراکم مقدار محصو  تیا حیدي افیزايش میي با -1

 کند. گويند و بيشتر در مورد ماده هشک صدق مي« مجانب»حالت 

د کیه بيشیتر يابیيابید و بعید کیاهش میيافزايش تراکم مقدار محصو  تا حیدي افیزايش میي با -2

 گوينیید )کییوچکي ومییي« سییهمي»کنیید و بییه ايیین حالییت در مییورد عملکییرد دانییه صییدق مییي

  .1371نصيري، 

وتیه بهاليدي حالت سهمي و مجانب را با رابطه عکس ميانگين عملکرد هیر گيیاه بیا تیراکم    

 بصورت يک معادله هطي نشاد داد. 

امنیه ثابیت دي هود افزايش يافته و در يیک ها، عملکرد ب ر تا حد نهايبا افزايش تراکم بوته   

ده مانده و سشس با افزايش فشار جمعيت، حتي وقتي رطوبت و مواد غ ايي عامی  محیدود کننی

 .  1990)هاليدي،  يابدنيستند عملکرد ب ر به سرعت کاهش مي

در زمينه تراکم مناسب تحقيقات زيادي در مراکیز تحقيقیات کشیاورزي بیين المللیي مختلیف    

تیراكم بوتیه مناسیب  د صورت گرفتیه اسیت. نتیايج حاصی  از چنیدين بررسیي انجیام يافتیهجها

)سیين  و  بوته در مترمربیع 35تراكم   ،1373)بنايي، بوته در مترمربع  33 براي نخود را

در بوتیییه  25آبیییي و تیییراکم  بوتیییه در مترمربیییع در شیییرايط 50 ، تیییراكم 1980همكیییاراد، 

بوتیه در  35 تیراكم منطقه کردسیتاد و بجنیوردو در   1374)بنايي، مترمربع در شرايط ديم 

کشییت تییاهيري در  .گییزارش شییده اسییت 1375عنییدليبي  ؛1373)هالیید و کییانوني،  مترمربییع

تر کرده و افیزايش تیراکم بوتیه در ايین حالیت هنگیامي بیا افیزايش بهار، زماد گلدهي را کوتاه

 . 1377نداشیت )رسیتگار، عملکرد همراه بود کیه از نظیر رطوبیت هیا  محیدوديتي وجیود 
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 ILC482، جییم و 12-60-31رقییم کییرج  3  دريافتنیید کییه در ميییاد 1379کییانوني و اکبییري )

در هیر مترمربیع توليید  بوتیه 35در تراکم  ILC482 رقم در شرايط ديم باالترين عملکرد را

 دار بیين عملکیرد دانیه  براي شرايط ديم ايیالم عیدم وجیود تفیاوت معنیي1377کرد. عليزاده )

در مترمربییع را گییزارش کییرد.  بوتییه 30تییا  15هییاي در تییراکمد نخییو  ILC482 ژنوتيییپ

دار بییود و در تییاريخ کاشییت معنییيبوتییه   نشییاد داد کییه اثییر متقابیی  تییراکم 1376پییور )صییباپ

 40تیرين تیراکم بيشترين عملکرد دانه مربوط به اولیين تیاريخ کاشیت )او  تيرمیاه  و مناسیب

 ،در تحقيقي کیه بیر روي نخیود ديیم در شیما  هراسیاد انجیام دادنید هزار بوته در هکتار بود.

در حیالي  .بوتیه در مترمربیع بیود 20گزارش کردنید کیه بیاالترين عملکیرد مربیوط بیه تیراکم 

در تحقيق ديگري، باالترين عملکیرد بیراي نخیود رقیم هاشیم در اسیتاد گلسیتاد در تیراکم  ،که

  در 1373 . احمییدي و کییانوني )1381 پییور،بوتییه در مترمربییع حاصیی  گرديیید )صییباپ 29

روي عملکیییرد ارقیییام نخیییود سیییفيد و سیییياه در مرکیییز تحقيقیییات  بررسیییي اثیییر تیییراکم بییی ر بیییر

بوتیه در هیر مترمربیع و رقیم کاکیا بیا  25کشاورزي کردستاد دريافتنید کیه رقیم جیم بیا تیراکم 

  1989) ن بوته در هر مترمربیع بيشیترين عملکیرد را توليید نمودنید. يیاديو و سیي 35تراکم 

، 25هیاي متیر، تیراکمسیانتي 50طي آزمايشي بر روي نخود زراعي، با فاصیله رديیف ثابیت 

بوته در مترمربع را روي هطوط اعما  نمودنید و بیاالترين عملکیرد از تیراکم  55، 45، 35

بوته در واحد سطح حاص  گرديد. همچنين آزمايش ديگري نشیاد داد کیه دو برابیر شیدد  55

متیر باعیک افیزايش عملکیرد سیانتي 30بیه  60کاهش فواص  بين رديف از  تراکم به صورت

  طییي يییک مطالعییه بییر 2000)  . التییر1990گییردد )فيليشتییي، درصیید مییي 53گيییاه بییه ميییزاد 

ژنوتيییپ بییاالترين  10بوتییه در مترمربییع در  33ژنوتيییپ نخییود، دريافییت کییه تییراکم  12روي 

بوتییه در  50ترين عملکییرد در تییراکم ژنوتيییپ ديگییر، بییاال 2عملکییرد را حاصیی  کییرد و در 

بوتیه در مترمربیع را بیه  25الیي  20به عالوه، مطالعات ديگري تراکم . مترمربع حاص  شد

.  1379؛ کییانوني و اکبییري، 1996شییده اسییت )برنسییميد، پيشیینهاد  نخییود عنییواد تییراکم بهينییه

مصیرفي  هیاي بی ربررسي دو ساله بر روي تراکم نخود مشیخل کیرده اسیت کیه بیين ميیزاد

آيیید و درصییدي در عملکییرد دانییه بوجییود مییي 24کيلییوگرم در هکتییار يییک اهییتال   90و  45

متر بیاالتر از عملکیرد دانیه در فواصی  سانتي 5/22عملکرد دانه در فواص  رديف کمتر از 

هییاي بییاالتر بیی ر باشیید. افییزايش عملکییرد دانییه در ميییزادمتییر  مییيسییانتي 30رديییف بيشییتر )

بوتیه در مترمربیع  اسیت، کیه  66تیا  35هیاطر افیزايش جمعيیت گيیاهي )مصرفي، اساساً بیه 

باعک شده دريافیت تشعشیع هورشیيدي در تمیام مراحی  رشید و نمیو گيیاه افیزايش يابید و گيیاه 

  .1986همکاراد،  بهتر از منابع طبيعي موجود استفاده نمايد )دينگرا و

ه بیا افیزايش بیيش از حید تیراکم، هاي انجام شیده بیر روي سیويا و لوبيیا نشیاد داد کیبررسي   

شدت و نفو  نور به داه  کانوپي نامناسب و ناکافي بوده و در نتيجه ساهت میواد فتوسینتزي 

يابید کیه ايین امیر باعیک کیاهش هیاي پرنشیده افیزايش میيدر هر بوته کاهش يافته و تعداد دانیه

ر اثیر تشیديد رقابیت  . با افزايش تراکم بوته د1374عملکرد هواهد شد )رنجبر و همکاراد، 

مجمیوع کیاهش عملکیرد  ،بیه طیوري کیه .يابدميها با شدت بيشتري کاهش عملکرد تک بوته

-میيها بيشتر از افزايش عملکرد حاصی  از زيیاد شیدد تعیداد بوتیه در واحید سیطح تک بوته
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هییاي رويشییي، بییه دليیی  مصییاد  هییاي بییاالي گيییاهي بییا افییزايش در حجییم انییدام. در تییراکمباشیید

هییا بییا تیینش رطییوبتي و حییرارت، عملکییرد دانییه بنییدي و پرشییدد دانییهد زايشییي و نيییامشییدد رشیی

اي گاهیاً بیه ويیژه در میورد گياهیاد زراعیي رشید نامحیدود، نظيیر يابید. چنیين پديیدهکاهش مي

سییازد )ميلسییرم و مییوربي، نخییود، محییدوديت منییابع در اواهییر دوره رشیید گيییاه را تشییديد مییي

يدد به حداک ر عملکرد، بايد بتواند از کليه عوامی  توليید ماننید  . معموالً گياه براي رس1974

بییرداري را داشییته باشیید )سییرمدنيا و آ ، مییواد غیی ايي، نییور و گییاز کربنيییک حییداک ر بهییره

شییود کییه بییرداري از ايیین عوامیی  تنهییا هنگییامي ميسییر مییي  و حییداک ر بهییره1368کییوچکي، 

کريمییي و  ؛1375لنگییري،   کننیید )جمعيییت گيییاهي بيشییترين فشییار را بییه ايیین عوامیی  اعمییا

گيیري  . در شرايط و محيط مناسیب زراعیي افیزايش تیراکم بوتیه بیراي بهیره1376عزيزي، 

از امکانات بالقوه و دستيابي به حداک ر عملکرد ضروري است. افزايش تعیداد گيیاه در واحید 

واهید شید اندازي بيشتر موجیب کیاهش نیور قابی  اسیتفاده بیراي هیر گيیاه هسطح به علت سايه

گییردد )بییورد و سییتيمي،   و از ايیین رو باعییک کییاهش عملکییرد بوتییه مییي1990 ،)بوکوهيییت

افزايش تعداد بوته در واحد سطح )تیا حید مطلیو   کیاهش عملکیرد  ،که   در صورتي1986

حمییزه و همکییاراد دهیید. هییادمتییک بوتییه را جبییراد و عملکییرد در واحیید سییطح را افییزايش مییي

هیاي بیاال عملکیرد در ليرغم کاهش عملکرد تیک بوتیه در تیراکم  مشاهده کردند که ع1383)

واحد سطح افزايش يافت که ايین مسی له عمیدتا بیه افیزايش تعیداد گيیاه در واحید سیطح مربیوط 

کاهش عملکرد تیک بوتیه از طريیق افیزايش تعیداد گيیاه در واحید  ،بدين صورت که .گرددمي

بوتیه در  50و پانزدهم هرداد تیا تیراکم هاي کاشت او  اين مس له در تاريخ .سطح جبراد شد

مترمربع مشهود بود و بعد از آد افزايش بوته در واحد سطح نتوانسته است همسیو بیا کیاهش 

هیاي بیاالتر از افت توليد در تراکم ،ل ا .عملکرد تک بوته روند کاهش عملکرد را جبراد کند

احیید سییطح تحییت تییاثير بوتییه در مترمربییع مالحظییه گرديیید. افییزايش عملکییرد دانییه در و 50

افیزايش تییراکم )تییا حیید مطلیو   توسییط ديگییراد نيییز گیزارش شییده اسییت )احمییدي و دانشییياد، 

 . حیید متعییاد  تییراکم گيییاهي بییه تییاريخ کاشییت نيییز بسییتگي دارد. معمییوال تییراکم کاشییت 1377

 هیییاي کاشیییت ديیییر، بيشیییتر از حییید معمیییو  تیییاريخ کاشیییت مناسیییب، توصیییيه بیییراي تیییاريخ

تییواد از حییداک ر   بییا تلفيییق بهتییرين تییاريخ و تییراکم کاشییت مییي1990گییردد )بوکوهيییت، مییي

کاشت با تیراکم مطلیو  و زمیاد مناسیب يکیي از  ،پتانسي  رقم و محيط استفاده کرد. بنابراين

باشیید )موهاپاتییا و همکییاراد، هییاي زراعییي افییزايش عملکییرد دانییه در واحیید سییطح مییيروش

1995.  

 اثر تراکم بر اجزاي عملکرد -1-12

ر نيیام و دمطالعه تنوع صفات در نخود نشاد داده است که تعیداد نيیام در بوتیه، تعیداد دانیه    

  .1996دهند )ازدمير، وزد دانه، اجزاي عملکرد نخود را تشکي  مي

 تعداد نيام در بوته -1-12-1 

رشد نامحدود نظيیر نخیود نامسیاعد بیودد شیرايط محيطیي تیاثير منفیي با اصوالً در گياهاد    

روي تعداد ميوه يا نيام هواهد داشت. تعداد نيیام عیاملي اسیت کیه بطیور مسیتقيم بیر  ادي برزي
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برابیر يیا  4ه گ ارد و بسته بیه عوامی  می کور ممکین اسیت تعیداد آد بیروي عملکرد تاثير مي

 . تغيير تراکم گياهي با توجه به موضیوع رقابیت گياهیاد 1375)رستگار، بيشتر تغيير نمايد 

توانیید موجییب افییزايش يییا کییاهش شییرايط امیی  مییوثر در رشیید و نمییو مییيبییراي تصییاحب عو

هیاي هاي پايين معموال منابع بيشتري نسیبت بیه تیراکمدر تراکم ،که طوريه ب .نامساعد گردد

توانیید تعییداد گیی  بییارور و در نتيجییه تعییداد نيییام گيییرد و گيییاه مییيبییاال در اهتيییار گيییاه قییرار مییي

دهییي هییاي بییاال در زمییاد گیی وقییوع تیینش رطییوبتي در تییراکم ،بيشییتري توليیید نمايیید. بییه عییالوه

تواند موجب کاهش چشیمگير تعیداد گی  و در نتيجیه تعیداد نيیام در تشديد شده و بدين لحاظ مي

در تییییراکم پییییايين  . 1379، بییییاقري و همکییییاراد ؛1373بوتییییه گییییردد )احمییییدي و کییییانوني، 

گيیاه نورکیافي و بیويژه آ  و  هاي محيطي چنداد شديدي براي گياه وجود نداشیته ومحدوديت

شیود و مواد غ ايي نسبتاً کافي جی   کیرده، در نتيجیه در زمیاد مناسیب وارد فیاز گلیدهي میي

هیا بییه دليی  فیراهم بییودد میواد فتوسیینتزي در ايین شیرايط منطقییي اسیت کییه بعید از تشیکي  گیی 

 فقیط  . هیر گیره گی  دهنیده معمیوالً 1379همکیاراد،  ريزش گ  و نيیام کمتیر باشید )بیاقري و

هیاي اوليیه و ثانويیه هسیتند کیه هیا معمیوالً روي شیاههداراي يیک نيیام هواهید بیود و ايین گیره

  . بیا1987ساکسینا و صیديق، ؛  1984سهم عمده در عملکرد دارند )گلیدورثي و همکیاراد، 

افزايش تراکم گياهاد، جهیت دريافیت تشعشیع رقابیت داشیته و تعیداد گیره در سیاقه اصیلي کیم 

هیاي بیاال، يابد. با رشد بيشیتر گيیاه در تیراکمنتيجه تعداد نيام در ساقه کاهش ميشود و در مي

 شیود.هاي جانبي کمتر ميفضا و مواد غ ايي براي هر گياه کمتر شده و بنابراين توليد شاهه

 . 2000جادوسییکي و همکییاراد،  ؛1999الريییو و همکییاراد، و ؛1992، فيلییدهربییرت و لییي )

ا محی  قیرار گیرفتن بیرا، زاويیه بیرا و رسیاندد میواد فتوسینتزي در تعداد نيام در بوتیه، بی

 زمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاد مناسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییب بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه

 . همچنين تعداد نيام بیا تعیداد شیاهه در نخیود کیه يکیي 1980ها همبستگي دارد )کاتيار، نيام 

جلتییو و همکییاراد، رود، همبسییتگي م بییت دارد )ديگییر از اجییزاي مهییم عملکییرد بییه شییمار مییي

كاهش توليد نيام بیا افیزايش تیراكم گيیاه احتمیاال ناشیي  . 1373 ، اوکوچکي و بناياد ؛1991

 ؛1999، جتنییر و همکییاراداز رقابییت بییين گياهییاد بییراي بدسییت آوردد منییابع بییوده اسییت )

انید کیه هیاي هیود عنیواد نمیودهتعدادي از محققیين در گیزارش . 2002بيسواس و همکاراد، 

مناسیب عملکیرد در نخیود بسیيار مهیم هسیتند. هاي تعداد نيام و تعداد شاهه در انتخا  ويژگي

-هیاي فرعیي بوتیه و نيیامتواند بر تعداد شاههآد، تراکم بوته در واحد سطح نيز مي عالوه بر

-هاي آد تاثير داشته باشد و با افزايش تیراکم و فاصیله گیرفتن از تیراکم مطلیو  تعیداد شیاهه

و  سیين  ؛1992)وات و سیين ، يابید میي هاي فرعي و در نتيجه تعداد نيیام در بوتیه کیاهش

  نشییاد داده اسییت کییه فواصیی  مختلییف 1992)  . تحقيقییات سییين  و روي1994همکییاراد، 

داري بر روي عملکرد داشته باشید، ولیي بیر روي اجیزاء عملکیرد کاشت، نتوانسته اثر معني

 داري تییاثير گ اشییته اسییت.از جملییه ميییانگين تعییداد شییاهه و تعییداد نيییام در بوتییه بطییور معنییي

بوتیه  70بیه  30اند افزايش تیراکم از   نيز گزارش کرده1379همچنين گنجعلي و همکاراد )

 47هاي اوليه و ثانويه را بیه ترتيیب بیه ميیزاد در مترمربع بطور متوسط تعداد نيام در شاهه

 درصد کاهش داده است.  48و 



 27 

ام ربیع تعیداد نيیبوتیه در مترم 20  گزارش کردنید کیه در تیراکم 1379باقري و همکاراد )   

د بییود و عملکییر بوتییه در مترمربییع  40و  30) هییادرصیید بيشییتر از سییاير تییراکم 30در بوتییه 

ز نشیاد   نيی2003ليیو و همکیاراد )هاي باالتر بدست آمد. پوهايدانه بيشتري نسبت به تراکم

بوتیه  50 بیه 20داد که تعداد ک  نيامهاي بارور به ازاي هر گياه بیا افیزايش تیراکم گيیاهي از 

 اي کییاهش يافتییه ولییي تعییداد نيییام در واحیید سییطح بطییوردر هییر مترمربییع بطییور قابیی  مالحظییه

-لییيو  و 2003) ليییو ، 1999جتنییر )هییاي داري افییزايش نشییاد داد. ايیین نتییايج بییا يافتییهمعنییي

ه کی  دريافتنید 1376گلع اني و همکاراد )مطابقت دارد. قاسمي  2007محمدي و همکاراد )

وتییه بدر مترمربییع بییا اينکییه تعییداد نيییام در  بوتییه 128بییه  32يش تییراکم از در نخییود بییا افییزا

  1384يابید. فیال  و همکیاراد )ولي عملکرد دانه در واحد سطح افزايش میي ،يابدکاهش مي

 واالترين نيز نشاد دادند که تعداد نيام در بوته تحت تیاثير تیراکم قیرار گرفتیه و بطیور کلیي بی

اصیی  مربییع حبوتییه در متر 44و  20هییاي بوتییه بییه ترتيییب در تییراکم تییرين تعییداد نيییام درپیايين

يد توانیید تشییدبوتییه در مترمربییع مییي 44شیید. دليیی  کییاهش کلییي تعییداد نيییام در بوتییه در تییراکم 

 رقابت براي عوام  محيطي باشد.

اثير انیید کییه تعییداد نيییام در بوتییه تحییت تیی  نيییز گییزارش کییرده1385احسییانزاده و همکییاراد )   

 عیدادي ازر نگرفته است. عدم تاثير تراکم بوتیه بیر تعیداد نيیام در بوتیه بیا گیزارش تتراکم قرا

 محققییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاد

  سییازگاري نییدارد. ايیین 1376؛ نظییامي و همکییاراد، 1376گلعیی اني و همکییاراد، )قاسییمي 

ط هیاي میورد اسیتفاده و شیرايهیا، تیراکمعدم سازگاري ممکن است بیه متفیاوت بیودد ژنوتيیپ

 آزمايش مربوط باشد. آ  و هوايي مح  انجام

 اميتعداد دانه در ن -1-12-2

هیاي مختلیف متغيیر اسیت. ايین اعیداد در سیا  2/2تیا  8/0تعداد دانیه نخیود در هیر نيیام از    

تفییاوت چنییداني نییدارد و تعییداد دانییه در نيییام در شییرايط محيطییي معمییو  عمییدتاً تحییت کنتییر  

وي ايیین صییفت اثییر کمییي دارد باشیید و عوامیی  غيییر ژنتيکییي بییر رهییاي ژنتيکییي مییيسییاهتار

تییرين جییزء  . تعییداد دانییه در نيییام بییا ثبییات1375 نییوروززاده، ؛1376، )بییاقري و همکییاراد

محمییدي،  ؛1994؛ سییين  و همکییاراد، 1991)شییيبلس و وبییر،  عملکییرد در حبییو بییات اسییت

م هیا برابیر اسیت. تعیداد دانیه در نيیاهاي تخم تقريبا در همه تخمیداد، زيرا تعداد سلو  1374

هییاي اي متییاثر از شییرايط تلقییيح و موقعيییت نيییام در گيییاه اسییت و روشبطییور قابیی  مالحظییه

نماينیید )کییوچکي و زراعییي و شییرايط آ  و هییوايي اهییتال  کمییي در تعییداد دانییه، ايجییاد مییي

  گزارش کردند که اثر تراکم بر تعیداد دانیه در 1384. فال  و همکاراد ) 1373 او ،بناياد

بوتیه در مترمربیع، تعیداد دانیه در نيیام از  44به  20و با افزايش تراکم از  دار بودهنيام معني

کییاهش يافییت. در تییراکم پییايين ميییزاد رقابییت کییم بییوده و شییرايط جهییت انجییام  99/0بییه  09/1

شیوند هايي کیه در ايین شیرايط تشیکي  میيباشد. نيامبيشتر فتوسنتز توسط گياه نسبتا فراهم مي

سینتزي از پتانسیي  توليید دانیه بيشیتري در نيیام برهیوردار هسیتند. بعلت فراهم بودد مواد فتو

توانند تشیکي  شیوند. ايین هاي تحتاني گياه نيز ميها در بخشاز طر  ديگر در تراکم کم نيام
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شیوند احتمیاال تینش حرارتیي و رطیوبتي آهیر فصی  هیا چیود زودتیر تشیکي  میيدسته از نيیام

هییاي بییاال وضییعيت در تییراکم ،در حییالي اسییت کییهگیی ارد. ايیین هییا مییيتییاثير کمتییري روي آد

  نيیز گیزارش داده اسیت کیه بیا افیزايش تیراکم بوتیه تعیداد 1990) باشد. بوکوهيتبالعکس مي

البته نبايد از نظر دور داشت که تعیداد دانیه در نيیام تحیت  دانه در نيام گياه سويا کاهش يافت.

را تحت تیاثير قیرار دهید، روي تعیداد دانیه ها ها است و هر عاملي که تلقيح گ تاثير تلقيح گ 

  . 1376در نيام نيز موثر هواهد بود )گلداني، 

 وزن دانه -1-12-3

متییر و سییانتي 60و  50، 40، 30  بییا بررسییي فواصیی  رديییف 2003بییراري و همکییاراد )   

داري را در وزد دانیه نخیود متیر هیي  اهیتال  معنیيسیانتي 10و  5/7، 5فواص  روي هیط 

ليیو و  ، 1989) نکردند. عدم تاثير تراکم بوته بر وزد دانه نخود در نتايج لي  و بیي مشاهده 

   نيییز مشییاهده شییید. ولییي نتییايج مطالعیییات 2003  و رگییاد و همکیییاراد )2003همکییاراد )

)برانکییو و  شییوددهیید کییه بییا افییزايش تییراکم بوتییه از وزد دانییه کاسییته مییيديگییري نشییاد مییي

ش  . برهیي از محققیاد معتقدنید کیه بیا افییزاي1998مکیاراد، گايیدولين و ه ؛1997همکیاراد، 

 هیا ويیامهاي فرعیي و نتراکم، رقابت بين گياهاد مجاور افزايش يافته و در نتيجه تعداد شاهه

ده و میواد شیهاي پايين رقابت بين گياهیاد کاسیته کند. در تراکمدانه در هر گياه کاهش پيدا مي

يابییید اه اهتصیییا  يافتیییه و وزد دانیییه افیییزايش میییيفتوسییینتزي بيشیییتري بیییه هیییر دانیییه در گيییی

و  40، 20  در بررسییي سییه تییراکم کاشییت )2005 . عبیید  و همکییاراد )1381)کهراريییاد، 

وي بوته در مترمربع  و سه تاريخ کاشت )اواسط دي، اواي  بهمن و اواهیر بهمین  بیر ر 60

تیراکم  تیه و در کمتیريننخود نتيجه گرفتنید کیه وزد دانیه در گيیاه بیا افیزايش تیراکم کیاهش ياف

 گرم  توليد شد. 3/6بوته در مترمربع  بيشترين وزد دانه )20کاشت )

قابی  تغييیر   ، وزد صد دانه را يکي از اجیزاي غيیر1375هارپر )به نق  از نوروززاده،    

-گيیرد و آد را ناشیي از انعطیا داند، که به ندرت تحت تاثير تراکم قرار ميدر عملکرد مي

کند که جهت توليید م ی  يیا انتشیار ولوژيک گياه نخود در رابطه با اندامي تلقي ميپ يري فيزي

دانییه الزم اسییت. در حییالي کییه بعضییي ديگییر از محققییين اعتقییاد بییه ژنتيکییي بییودد وزد دانییه 

. عیدم کفايیت میواد  1990)فيليشتیي،  داندآد را بر روي عملکرد دانه ناچيز مي داشته و تاثير

هاي باال ممکن است دليلي بیراي کیاهش وزد صید شدد دانه در تراکم فتوسنتزي در دوره پر

 دانییییییییییییییییییییییییییییییییییه بییییییییییییییییییییییییییییییییییا افییییییییییییییییییییییییییییییییییزايش تییییییییییییییییییییییییییییییییییراکم باشیییییییییییییییییییییییییییییییییید

كییاهش وزد دانییه بییا افییزايش تییراكم توسییط محققییاد ديگییر  . 1383حمییزه و همکییاراد، )هییادم 

 1992؛ زوم و همكیاراد، 1990؛ هاكی  و بيكیر، 1990بوكوهيیت، نيز گزارش شده اسیت )

 هیاي تحتیاني تیاج پوشیش )سیايه انیداز در تراکم بیاال اوالً شیاهه . 1384 فال  و همكاراد،و 

ممکیین اسییت محییدوديت نییور داشییته باشییند و دومییاً فزونییي تعییداد بوتییه در واحیید سییطح باعییک 

افزايش تعرق شده و در نتيجه گياهیاد ممکین اسیت در معیرش تینش رطیوبتي بيشیتري قیرار 

ت فتوسینتزي قابی  انتقیا  بیه دانیه، وزد صید گرفته و به دنبا  کاهش فتوسنتز و کمبود توليیدا

دانه کاهش يابد. اگر چه وزد صید دانیه بطیور عمیده متیاثر از ميیزاد میواد فتوسینتزي، تعیداد 
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باشید، امیا ژنوتيیپ و شیرايط آ  و هیوايي طیي دوره رشید و نمیو دانه و ظرفيت هر دانیه میي

در بين اجیزاء عملکیرد  وجودبا اين   .1383حمزه و همکاراد، گياه نيز بر آد موثرند )هادم

دانیییه بطیییور کلیییي در اک یییر گياهیییاد وزد دانیییه از تغييیییر پییی يري کمتیییري برهیییوردار اسیییت 

- . وزد هزار دانه يیک هصوصیيت واريتیه1999؛ لشورت و همکاراد، 1999)احسانزاده، 

اي اسییت و شییديدا تحییت تییاثير عوامیی  ژنتيکییي اسییت امییا مقییدار آد متییاثر از شییرايط دوره 

درصید در وزد  30تیا  20باشد اين شرايط ممکن است موجب تغييراتي بين ميرسيدگي نيز 

  نيییز طییي مطالعییات 1375 . نییوروز زاده )1373او ، هییزار دانییه شییوند )کییوچکي و بنايییاد

ها بیراي وزد هیزار دانیه مشیاهده نکیرد، ولیي داري را بين تراکمهود بر نخود اهتال  معني

 ي گزارش نموده اسیت. بیر طبیق گیزارش وات و سیين داردر بين ارقام نخود اهتال  معني

ايین  ،زيیرا .داري بر وزد هزار دانه نخواهد داشیت  افزايش بوته در عدس اثر معني1992)

  .گيردجزء از عملکرد در عدس کمتر تحت تاثير تراکم قرار مي

 در بوته تعداد شاخه -1-12-4

ير بیوده کیه تیا حیدودي هیم تحیت تیاثتعداد شاهه اصلي و فرعي در گياهاد، صفتي ژنتيکي    

  . تحقيقییات متعییدد نشییاد داده1373او ، )کییوچکي و بنايییادگيییرد عوامیی  محيطییي قییرار مییي

هییاي فرعییي و عملکییرد گيییاه رابطییه مسییتقيم و م بتییي وجییود دارد اسییت کییه بییين تعییداد شییاهه

گيیییاه در واحییید سیییطح، كیییم تعیییداد ولیییي در  . 1377رسیییتگار، ؛ 1376بیییاقري و همكیییاراد، )

باشید )عليیزاده و کیوچکي، دهي نخیود قیادر بیه جبیراد کیاهش محصیو  آد نمیيافزايش شاهه

  طییي مطالعییات هییود بییر روي سییه ژنوتيییپ جییم، 1385 . احسییانزاده و همکییاراد )1365

ILC482  در مترمربیع  بوتیه 45و  37، 28، 20و توده محلي گريیت و چهیار تیراکم کاشیت

ر داوليیه اهه دار نبیوده و تعیداد شیدر بوته معنياوليه ه نشاد دادند که اثر تراکم بر تعداد شاه

رد دانیه متفاوت بود. تراکم کاشت بیاال عملکی 0/4تا  6/3هاي مختلف از حدود بوته بين تراکم

؛ 1990دهیید )بییوارد و همکییاراد، هییا در بوتییه کییاهش مییيرا اساسییاً بییا کییاهش رشیید شییاهه

 هیاي فرعیي را بیاکاهش تعداد شاهه  1983) هرنالدز و هي   .2001فردريک و همکاراد، 

-آبیاديافزايش تراکم گزارش کردند. نتايج مشابهي در مورد ساير حبوبیات م ی  عیدس )علیي

هییاي   اراهییه شییده اسییت. نتییايج آزمییايش1368  و بییاقال )سییرمدنيا و کییوچکي، 1361زاده، 

داد نیه و تعی  حیاکي از آد اسیت کیه بیين تعیداد دا1381از کهرارياد،  نق باقري و همکاراد )

عیداد داري وجود دارد. زيادي تعیداد شیاهه سیبب افیزايش تشاهه در گياه رابطه م بت و معني

ز تعیداد دهید. بیا افیزايش تیراکم اگ  و نيام گرديده و بطور غيرمستقيم عملکرد را افزايش میي

بوتیه در  هاي جانبي به ميزاد چشمگيري کاسته شده و در نتيجه تعداد نيام و تعیداد دانیهشاهه

راکم   نيز در لیوپين گیزارش کردنید کیه بیا افیزايش تی2000يابد. بليدو و همکاراد )کاهش مي

ر دهیا گیزارش کردنید کیه شود. همچنیين آددار مينقش ساقه اصلي در افزايش عملکرد معني

ر دکننید و هیاي بيشیتري توليید میيهیاي پیايين، گياهیاد شیاههشرايط محيطي مناسب در تیراکم

گییردد و عکییس ايیین حالییت نيییز در بوتییه مناسییب بییا تعییداد بوتییه کمییي حاصیی  مییي نتيجییه تییراکم

 افتد.هاي محيطي اتفاق ميشرايط وجود محدوديت
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 اد هیاي کاشیت بیاال، تعید  در نخیود مشیاهده کردنید کیه در تیراکم1984و همکاراد ) صديق   

دي هیاي بعیاههشی ،ولیي .کننیدشیوند، تغييیر نمیيهاي اصلي که در اواي  رشد تشکي  ميشاهه

 هیاي اصیلي بیراي بیه دسیت آورددگردنید، بیا شیاههتر در طو  دوره رشد تشکي  میيکه دير

اشیت و شیاهل برد ،در نتيجیه .کننیدموفقي داشته، توليد گ  و نيام کمتري میيمنابع رقابت نا

يش ر آزمیاهیا ديابد. آدها و بالطبع عملکرد دانه در بوته کاهش ميعملکرد دانه در اين شاهه

اهه در شیديگري تراکم بوته را بيش از اندازه افزايش دادند و به همراه ساقه اصلي تنها يیک 

 35/1 بوته )که هر دو شاهل بااليي دارند  باقي گ اشتند و مشیاهده کردنید عملکیرد دانیه از

ده نشیاد دا 1380-81گردد. در آزمايشیي در سیا  زراعیي تن در هکتار افزوده مي 87/1به 

اهش کیايش تراکم بوته، هم تعداد شاهه اصلي و هم تعداد شاهه فرعي کاهش يافیت. شد با افز

دد رقابیت تواند احتماال بیه علیت بیه وجیود آمیهاي جانبي با افزايش تراکم بوته ميتعداد شاهه

 بییییییییییییییییییییییییییییییر سیییییییییییییییییییییییییییییییر عوامیییییییییییییییییییییییییییییی  میییییییییییییییییییییییییییییییوثر در رشییییییییییییییییییییییییییییییید در 

  .1384 هاي باال باشد )جليلياد و همکاراد،تراکم

 تهتعداد دانه در بو -1-12-5

 انیه در بوتیهدتعداد دانه در بوته ارتباط نزديکي بیا تعیداد نيیام در بوتیه دارد. تعیداد متوسیط    

ش از ايین تواند بیيولي معدودي از ارقام نخود تعداد دانه مي ،باشددانه مي 240الي  20نخود 

ه وتی . افیزايش تیراکم، باعیک کیاهش تعیداد دانیه در ب1376محدوده باشد )باقري و همکاراد، 

يابید میي هاي پايين با تاهير در کاشت، تعداد دانیه در بوتیه کیاهششود و همچنين در تراکممي

 انید کیه افیزايش تیراکم بوتیه  گزارش کیرده1988 . سين  و همکاراد )1375)نوروززاده، 

ر ددر واحید سیطح شیود، ولیي تعیداد دانیه در واحد سطح باعک کاهش تعداد دانه در بوتیه میي

 بيشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتر ازتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییراکم بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاالتر 

 ببهییاي پییايين اسییت. بسییياري از محققییين بییر ايیین عقيییده هسییتند کییه افییزايش تییراکم، سییتییراکم 

؛ 1375؛ لنگیییري، 1374محمیییدي، شیییود تیییا تعیییداد دانیییه در بوتیییه نخیییود کیییاهش يابییید )میییي 

  بییا مطالعییه 1376گلعیی اني و همکییاراد ) . قاسییمي1377رسییتگار، و  1375نییوروززاده، 

هیییاي کاشیییت در مترمربیییع و تیییاريخ بوتیییه 128و  96، 64، 32ي هیییاارقیییام نخیییود در تیییراکم

انیه در دمتفاوت تاکيد نمودند که با افیزايش تیراکم، تعیداد دانیه در بوتیه، کیاهش ولیي عملکیرد 

هیاي   نيیز طیي پیژوهش1992) داري افیزايش يافیت. وات و سیين واحد سیطح بطیور معنیي

عیداد نيیام داري به ترتيب در تکاهش معنيهود در گياه نخود نشاد دادند که با افزايش تراکم، 

فتنید   نتيجیه گر1374آيید. نظیامي و راشید محصی  )در بوته و تعداد دانه در بوته بوجیود میي

هیاي هکه زياد شدد تراکم بوته باعک تشديد رقابت بين گياهاد مجاور شده، کاهش تعیداد شیاه

 فرعي، نيام و دانه در بوته را به دنبا  دارد.

 تفاع بوتهار -12-6 -1

ارتفییاع بوتییه، صییفتي اسییت کییه بییه ميییزاد قابیی  تییوجهي بییه شییرايط محيطییي بسییتگي دارد.    

بییه  . 1985دهیید )گییاردنر و همکییاراد، افییزايش تییراکم، ارتفییاع بوتییه را تییا حییدي افییزايش مییي

بوتیییه در مترمربیییع،  100بیییه  50 ، افیییزايش تیییراکم از 1988گیییزارش سیییين  و همکیییاراد )
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 13ارتفیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاع بوتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه نخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییود را 

-تواند رقابت بيشیتر بیراي نیور باشید کیه باعیک میيدلي  آد مي .متر افزايش داده استسانتي 

هیاي تیر شیوند. بیه هنگیام افیزايش ارتفیاع بوتیه، تیاثير بیرابلنیدتیر و قید گياهاد متراکم ،گردد

هاي بیاالي بوتیه نيیز گیزارش تر به نيام بر روي عملکرد دانه، بيشتر از براپايين و نزديک

هیاي بیاالتر در نخیود افیزايش ارتفیاع بوتیه در تیراكم . 1987ه است )بیارتي و همکیاراد، شد

؛ انتییرا، 1382 ، لوبيییا )قنبییري ومازنییدراني، 2003؛ عبیید  و همكییاراد، 1375)طییوالبي، 

هیاي علیت افیزايش ارتفیاع گيیاه در تیراکم  گیزارش شیده اسیت. 2003  و سويا )هاد، 1989

بود نور در کانوپي و رقابت شديد گياهیاد جهیت کسیب نیور بيشیتر تواد به دلي  کمباال را مي

دانست. کمبود نور در جامعیه گيیاهي سیبب افیزايش ترشیح هورمیود اکسیين شیده و در نتيجیه 

   .1378قنبري، ؛ 1993اني، شود )رشد طولي گياه زياد مي

 يدگيخ کاشت بر زمان رسياثر تراکم و تار -1-13

و 96، 64، 32) بر روي سه رقیم و چهیار تیراکم نخیود   طي يک بررسي1374) محمدي   

بوتییه در مترمربییع  نتيجییه گرفییت کییه بییا افییزايش تییراکم زمییاد رسییيدگي نيییز بییا کییاهش  128

 23، 34، 45بیا چهیار تیراکم  يشیي  در آزما2007) و همکاراد يمحمديشود. ولمي روبرو

ن ين و اواهیر فیرورديرد  فیرويیخ کاشیت اواهیر آبیاد، اوايبوته در مترمربع و سه تار 17و 

داشییته و  يبییر زمییاد رسییيدگ يداريتییاريخ کاشییت و تییراکم بوتییه تییاثير معنیی نشییاد دادنیید کییه

بوتیه در مترمربییع  17ن و در تییراکم ي  فیرورديییخ کاشیت اوايدر تییار يدگيحیداک ر زمییاد رسی

  گیزارش کردنید کیه در گيیاه نخیود بیا کیاهش 1994) گلعی اني و همکیارادقاسمي حاص  شد.

 ي  بییرا1373) اد و همکییاراديییطباطباه يابیید.بوتییه تعییداد روز تییا رسییيدگي افییزايش مییي تییراکم

، 25بیا چهیار تیراکم  يشیيت بی ر نخیود آزمايیفيبرداشیت در ک يهیاخياثر تراکم و تار يبررس

، 41، 37، 33، 29بیی ر ) يدگيمختلییف رسیی يهییاخيبوتییه در مترمربییع و تییار 100و  75، 50

-جه گرفتند کیه مرغیو يانجام دادند و نت يدرصد گلده 50 روز  بعد از 57و  53، 49، 45

، ي)بیه نقی  از میراد حاصی  شید يدرصید گلیده 50روز پیس از  49ن ب ور در برداشیت يتر

ا گییزارش کییرده اسییت کییه در ياه سییويییگ يهییود بییر رو يبررسیی ي  طیی2003)  . هییاد1373

مطالعییه پیینج  د.ابییييش مییيافییزا يدگيخ کاشییت زودهنگییام و تییراکم کاشییت کمتییر زمیاد رسییيتیار

اسییفند در تیی  جديیید سییوريه نشییاد داد کییه طییو  هییر يییک از  25آبییاد تییا  22تییاريخ کاشییت از 

رسیيدگي بیا تیاهير  مراح  نمو گياه شام  کاشت تا سبز شدد، سبز شدد تا گلدهي و گلدهي تا

تیر شیدد يدهنید کیه بیا طیوالنيها نشیاد میيبررس  .1984)ساکسنا،  ابدييدر کاشت کاهش م

بیه عنیواد م ییا ،   .1997التا و همکییاراد، ي)اسیر ابیدييمی شياه، عملکیرد افییزايیشید گدوره ر

لییوگرم در يک 72حییدود  يدگيهییر روز کییاهش مییدت رسیی يا بییه ازايییاه لوبيییت عملکییرد گيییظرف

 گیردديش عملکیرد آد میيباعیک افیزا يدگيش تعیداد روز تیا رسیيافیزا ابید وييهکتار کاهش م

کاشیت، تعیداد  قيیدارند که بیا تعويز اظهار مي  ن1996)  . بورد و همکاراد1999ن ، يس)

 کیییییییییییییییییییییییییییییاهش يدگيکاشیییییییییییییییییییییییییییییت تیییییییییییییییییییییییییییییا رسییییییییییییییییییییییییییییی ياهیییییییییییییییییییییییییییییروز

تییر و حییرارت از رطوبییت مناسییب يشییيو زا يشییيدر کاشییت زودهنگییام، رشیید رو ابیید.ييمیی 
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اه قییادر يیگ ،جیهيدر نت .افتیه اسییتي يشیترياه توسییعه بيیگ يبرهیوردار بییوده و کیانوپ يتیرميیمال

 .بیه آد اهتصیا  دهید يه کنید و میاده هشیک کیافيیز تغ يین را يبزرگتیر يشياست مخزد زا

در  ينخیود بیه هیاطر فقیداد رطوبیت کیاف يهیااهچهيزاد استقرار گير در کاشت ميبا تاه يول

 . 1384مقیدم، )گلیداني و رضیواني يابیدبشیدت کیاهش میي از پرندگاد يها  و هسارت ناش

ق کیاهش طیو  يیکاشیت از طرر در يجیه گرفتنید کیه تیاهيز نتيی  ن1379) و همکیاراد يمحمد

سییين  و  گییردد.ياه سییبب کییاهش عملکییرد مییاده هشییک و عملکییرد دانییه مییيییگ يشییيزا دوره

سییا  و در سییه مکییاد در  10 ي  چنییدين اليیین اصییال  شییده نخییود را در طیی1997) همکییاراد

هیا بیه ايین نتيجیه سوريه و لبناد در دو کاشت زمستانه و بهاره میورد مطالعیه قیرار دادنید. آد

تر رشید در کاشیت زمسیتانه نسیبت بیه کاشیت بهیاره از طريیق توليید که دوره طوالني رسيدند

)بییا  بيشییتر بيومییاس، موجییب افییزايش قابیی  توجییه ميییانگين عملکییرد دانییه در کاشییت زمسییتانه

 .رم در هکتار  شده استگيلوک 994)با  کيلوگرم در هکتار  نسبت به کاشت بهاره 1686

 ص برداشت و عملکرد بيولوژيک نخودشاخاثر تراکم و تاريخ کاشت بر -1-14

شیییاهل برداشیییت، عبیییارت از نسیییبت عملکیییرد اقتصیییادي )عملکیییرد دانیییه  بیییر عملکیییرد    

بيولوژيییک )کیی  مییاده هشییک  اسییت. نخییود از جملییه گياهییاني اسییت کییه شییاهل برداشییت آد 

درصیید اسییت. بطییور کلییي شییاهل  50تییا  35نسییبت بییه سییاير لگوهییا بيشییتر و در محییدوده 

 بییاط مسییتقيم و م بییت بییا عملکییرد دانییه دارد، بییا وجییود ايیین سییين  و سییني برداشییت، ارت

انتخیا  مسیتقيم شیاهل  ،بنابراين .پ يري آد باال نيست  نشاد دادند که ميزاد وراثت1989)

  در 1385زاده و همکیاراد )تواند مفيد باشید. احسیادبرداشت براي عملکرد باالي دانه، نمي

و تییوده محلییي گريییت  و چهییار  ILC-482نخییود )جییم، آزمییايش هییود بییر روي سییه ژنوتيییپ 

در هیر مترمربیع  نشیاد دادنید کیه شیاهل برداشیت  بوتیه 45و  37 ،28 ،20تیراکم کاشیت )

داري تحت تاثير تیراکم قیرار گرفتیه و بیا افیزايش تیراکم بیر شیاهل برداشیت بیه بطور معني

 45بیه تیراکم    متعلیق1/42رداشیت )بيشیترين شیاهل ب ،بطوريکیه .طور جزهي افزوده شید

در  بوتیییه 20  مربیییوط بیییه تیییراکم 2/41در مترمربیییع و کمتیییرين شیییاهل برداشیییت ) بوتیییه

  نشییاد دادنیید کییه بییا افییزايش تییراکم بوتییه از 1384مترمربییع بییود. ولییي فییال  و همکییاراد )

درصیید  و کمتییرين  3/46متوسییط بيشییترين ) ،کییه طییوريه بیی .شییاهل برداشییت کاسییته شیید

بوتییه در  44بوتییه و  20هییاي ترتيییب مربییوط بییه تییراکمدرصیید  شییاهل برداشییت بییه  6/41)

  نيیز کیاهش در شیاهل برداشیت نخیود بیا 1984  و صیديق )1988مترمربع بیود. سیين  )

  طي يیک مطالعیه در جنیو  غربیي 1999اند. سيديکو )افزايش تراکم بوته را گزارش کرده

در مترمربیع، شیاهل  بوتیه 50تیا  14استراليا مشاهده کردند کیه بیا افیزايش تیراکم نخیود از 

  و نیوروززاده 1982 ، کاتيیار )1374داري کاهش پيدا کرد. محمیدي )برداشت بطور معني

داري   نيز نشاد دادند که با افزايش تراکم در نخود شاهل برداشیت بیا کیاهش معنیي1375)

تیر شیديد ،تیر باشیدشود و اين اثرات معمیوالً در زمیاني کیه طیو  فصی  رشید کوتیاهمواجه مي

هیاي بکیار رفتیه در هیاي میورد اسیتفاده و هیم دامنیه تیراکمت. مسلما، هم تفاوت در ژنوتيپاس

نییوع و نحییوه تغييییر شییاهل برداشییت در آزمايشییات مختلییف مییوثر هسییتند. برهییي از محققییين 
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يابید اند که در تراکم بیاالي نخیود، شیاهل برداشیت کیاهش میيطي گزارش هود اعالم داشته

انید کیه ديرتیر بوجیود آمیده و هیايي دانسیتهدد شیاهل برداشیت شیاههتر بوپايين و دلي  آد را

؛ 1990سیییليم و همکیییاراد، سیییهم بزرگیییي در میییاده هشیییک گيیییاه در واحییید سیییطح دارنییید )

  . 1375نوروززاده، 

  طییي مطالعییات هییود بییر روي نخییود نشییاد دادنیید کییه 1382حسییيني و همکییاراد )مجنییود   

ت داشته و با افیزايش تیراکم شیاهل برداشیت داري بر درصد شاهل برداشتراکم اثر معني

بيشیترين درصید شیاهل برداشیت مربیوط بیه کمتیرين تیراکم  ،کیه طیوريه بی .يابیدکاهش مي

 ، کیه بیا افیزايش تیراکم 1375بوته در مترمربع  بود. ايین نتیايج بیا تحقيیق نیوروززاده ) 27)

رسید ه نظیر میيداري مواجه شیده، مطابقیت دارد. بیدر نخود شاهل برداشت با کاهش معني

هاي پايين کاشت، بیدلي  رقابیت ضیعيف يکي از دالي  عمده شاهل برداشت باالتر در تراکم

گياهاد جهت عوام  رشدي بیويژه جی   تشعشیع در طیو  فصی  بیوده اسیت. احتمیاال در ايین 

 شیییییییییییییییییییییییییییییییرايط انتقیییییییییییییییییییییییییییییییا  میییییییییییییییییییییییییییییییواد فتوسییییییییییییییییییییییییییییییینتزي بیییییییییییییییییییییییییییییییه

مانید ا و سیاقه بیاقي میيهیهاي زايشي، نسبت به میواد فتوسینتزي سیاهتماني کیه در بیرااندام 

هیاي بیاال بیدلي  وجیود رقابیت شیديد بیين گياهیاد بيشتر بیوده اسیت. حالیت عکیس آد در تیراکم

 نخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییود

باشد کیه در چنیين شیرايطي بیدلي  کیاهش سیهم هیر دانیه از توليید میواد فتوسینتزي )منبیع  مي 

ر تعيیين کاهش يافته و بدنبا  آد شاهل برداشت پايين آمده است. در يیک بررسیي بیه منظیو

هییاي مختلییف بوتییه بییر شییاهل برداشییت گییزارش گرديیید کییه بییا افییزايش تییراکم، تییاثير تییراکم

و   . ايییاز1382عملکییرد بيولوژيییک افییزايش و شییاهل برداشییت کییاهش يافییت )احسییانزاده، 

  هیییم افیییزايش در عملکیییرد بيولوژيیییک و هیییم افیییزايش شیییاهل برداشیییت 1999همکیییاراد )

ارش کردند. شاهل برداشیت نخیود بیه رقیم نيیز بسیتگي حبوبات را با افزايش تراکم بوته گز

درصید بیوده و در  69تا  54  از 1376که در آزمايش يوسفي و همکاراد ) داشته به طوري

، 53و هاشیم بیه ترتيیب حیدود  12-60-131  براي ارقام گريت، کیرج 1381آزمايش فال  )

  نيییز بییراي 1998و همکییاراد ) درصیید گییزارش شییده اسییت و در آزمییايش لشییورت 17و  53

درصد متفاوت بوده است. جتنر و بیروي يرمیاني و همکیاراد )بیه  39تا  25ارقام مختلف از 

هیاي دسیي و کیابلي نشیاد رقیم نخیود از تيیپ 16  بیر روي 1376نق  از باقري و همکاراد، 

-دادند که عملکر دانه با عملکرد بيولوژيک و نيز شاهل برداشت همبستگي م بیت و معنیي

تیییري دارنییید، از عملکیییرد عمیییوالً ارقیییامي از نخیییود کیییه عملکیییرد اقتصیییادي پیییاييندار دارد. م

باشند و عملکیرد بيولوژيیک و عملکیرد دانیه بطیور معمیو  تري برهوردار ميبيولوژيک کم

کنید )رسیتگار، يابید و سیشس افیت میيبا افزايش تراکم تا رسيدد بیه يیک حیداک ر، افیزايش میي

  ايیین حساسییيت در عییدس نيییز مشییاهده شییده 1375و نییوروززاده،  1375؛ طییوالبي، 1377

داري بیر روي عملکیرد بيولوژيیک نخیود  . تیراکم اثیر معنیي1990است )سليم و همکیاراد، 

بوتیییه در مترمربیییع بيشیییترين عملکیییرد  80هیییاي انجیییام شیییده تیییراکم داشیییته و طیییي بررسیییي

انید بیه عنیواد، توباالترين تیراکم میي ،بنابراين .بيولوژيک در واحد سطح را توليد کرده است

 . در آزمیییايش 1377دارنیییده بيشیییترين پتانسیییي  افیییزايش عملکیییرد مطیییر  باشییید )رسیییتگار، 
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در  کيلییوگرم در هکتییار  3420)   بییاالترين عملکییرد بيولوژيییک1384جليليییاد و همکییاراد )

بوته در مترمربع بدست آمد. بیا افیزايش تیراکم بوتیه ميیزاد شیاخ و بیرا در واحید  40تراکم 

شییود کییه سییطح تعییرق کننییده زيییاد شییده و بییا مصییر  رطوبییت هییا ، تیینش سییطح زيییاد مییي

دهید و مجموعیه ايین عوامی  باعیک کیاهش عملکیرد دانیه و در نتيجیه رطوبتي زودتر رخ میي

  .1384شوند )فال  و همکاراد، کاهش عملکرد بيولوژيک مي

ا رنخیود   نيز کاهش عملکیرد بيولوژيیک بیا افیزايش تیراکم 1993اگر چه سليم و ساکسنا )   

  افییزايش در عملکییرد بيولوژيییک بییا 1376گلعیی اني و همکییاراد )انیید، قاسییميمطییر  کییرده

 انید. در يیک بررسیي کیه در تی  حديیه در شیما  سیوريهافزايش تراکم نخود را گزارش کیرده

گرم کيلیو 3174ميزاد ک  توليید بيولیوژيکي آد  ،انجام گرفت 482ـ  ـ سي ـ ا  روي رقم آي

کيلیوگرم در هکتیار و شیاهل برداشیت آد در  891عملکرد اقتصیادي آد ميزاد  ،در هکتار

نيز مشیخل شید کیه  1994 . در يک مطالعه در سا  1987درصد بود )ايکاردا،  28حدود 

رتي، کیادر گياه لوپين با افزايش تراکم، عملکرد بيولیوژيکي افیزايش پيیدا کیرد )فیرن  و میک

ا لکرد بيولیوژيکي، همبسیتگي بیااليي را بی  نشاد دادند که عم1997عمر و سين  ) . 1994

در کاشیت  باشید. تیاهيرهیاي اوليیه و ثانويیه و ارتفیاع بوتیه دارا میيتعداد نيام در بوتیه، شیاهه

بدلي  افیزايش دمیاي محیيط موجیب کیاهش دوره رشید شیده کیه در نتيجیه عملکیرد بيولوژيیک 

  .1377يابد )رستگار، نيز کاهش مي

 اشت بر ميزان پروتئين دانهاثر تراکم و تاريخ ک -15 -1

نییي درصیید پییروت ين يکییي از منییابع مهییم پروت ي 32تییا  18دانییه حبوبییات بییا برهییورداري از    

ن دارد، در جبیراد بخیش يدرصید پیروت  24تیا  17شود. از آنجا کیه نخیود جهاد محسو  مي

ر د هیا مخصوصیابزرگي از کمبود پروت ين و در جايگزيني پروت ين دامي جهت تغ يه انساد

ا راي هیاي فقيیر و در حیا  رشید نقیش بسیيار عمیدهتامين مواد غی ايي و پیروت ين اک یر کشیور

ر   در آزمیايش هیود د1384 . جليليیاد و همکیاراد )1376، باشید )بیاقري و نظیاميدارا مي

ادنید کیه درابطه با اثر تراکم بوته و آبياري تکميلي بر ميزاد پروت ين چهیار رقیم نخیود نشیاد 

 درصیید پییروت ين در شییرايط ،همچنییين .ت ين تحییت تییاثير تییراکم قییرار نگرفتیه اسییتميیزاد پییرو

ين بیود. بیاالتر بیودد درصید پیروت   درصید 62/21و  21/23)بيشتر از آبياري تکميلیي  ،ديم

ر دتوانید میرتبط بیا کیاهش طیو  دوره رشید و نمیو در شرايط ديم نسبت به شرايط آبياري مي

نسییبت کربوهيییدرات بییه پییروت ين و در نتيجییه افییزايش  هییاي ديییم باشیید کییه موجییب کییاهشپییالت

 ها شده است.درصد پروت ين در اين پالت

  نشاد دادند که کیه تیاريخ کاشیت و تیراکم بوتیه بیر ميیزاد 2007محمدي و همکاراد )ولي   

داري داشته و بيشترين ميزاد پیروت ين دانیه در تیاريخ کاشیت اواسیط پروت ين دانه تاثير معني

دهید کیه ارتبیاط نتیايج بوضیو  نشیاد میي .بوته در مترمربع بدست آمید 45تراکم  فروردين و

بییا افییزايش  ،کییهبطییوري .نزديکییي بییين ميییزاد پییروت ين دانییه و تعییداد نيییام در گيییاه وجییود دارد

تراکم کاشیت، تعیداد نيیام در بوتیه کیاهش يافتیه کیه نتيجیه آد افیزايش ميیزاد پیروت ين در دانیه 

انید کیه ميیزاد پیروت ين همبسیتگي   نيیز گیزارش کیرده2003کیاراد )بوده است. بادشیاه و هم
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  نيیز مطابقیت دارد. 2000) هاي سارايياين نتايج با يافته .زيادي با تراکم و اندازه دانه دارد

  نشییاد دادنیید کییه تییاثير تییاريخ کاشییت بییر درصیید پییروت ين دانییه 1383سياوشییي و همکییاراد )

درصید  7/24و  0/26اشیت پیاييزه و بهیاره بیه ترتيیب موثر بوده و درصد پروت ين دانه در ک

يکییي از عوامیی  اصییلي محییدود کننییده رشیید گيییاه در شییرايط ديییم  ،کییهاز آنجییاهي اسییت. بییوده

 از داليیییییییییییییی  عمییییییییییییییده ايیییییییییییییین امییییییییییییییر ،يناباشیییییییییییییید، بنییییییییییییییابررطوبییییییییییییییت مییییییییییییییي

ثیانوي تواند دريافت نزوالت بيشتر در کاشت پاييزه نسیبت بیه کاشیت بهیاره باشید. میدرسمي 

در آزمايشي در رابطه بیا تیاثير فاصیله رديیف و تیراکم بوتیه بیر روي صیفات کيفیي   1383)

داري داشییته و بيشییترين مقییدار گنییدم نشییاد داد کییه تییراکم بوتییه بییر مقییدار پییروت ين اثییر معنییي

 بوته در مترمربع بود. 340پروت ين مربوط به تراکم 
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Abstract:  

   In order to investigate density and different planting date on yield and yield components of 

chickpea cv. ILC482, a factorial experiment based on randomized complete block design with 

three replications was carried out at agricultural research center, Ardabil, Iran in 2007. 

Treatments included three planting dates with 7 days (19 April, 27 April and 4 May) interval 

along with the three plant densities of 25, 35 and 45 plant m-2. Results showed that traits of 

plant height, total number of stem and primary branches, number of two-seeded pods, 

biological yield, yield of aerial parts, 100-kernel weight, seed yield, harvest index, seed protein 

yield and the rate of nitrogen uptake were influenced by planting date. Also, plant density per 

unit area affected traits of total number of stem and primary branches per unit area, number of 

secondary branches per unit area, number of empty pods per plant, number of two-seeded pods 

per unit area, number of seed per pod, 100-kernel weight, seed yield per unit area, yield of 

aerial parts, harvest index, seed protein yield and seed nitrogen uptake. Interaction effect of 

planting date and plant density was merely significant for number of secondary branches per 

unit area. It was found that delay in planting date resulted in decline in plant height, total 

number of stem and primary branches per unit area, number of two-seeded pods per unit area, 

100-kernel weight, seed yield, biological yield, yield of aerial parts, harvest index, seed protein 

yield and the rate of nitrogen uptake. With increasing plant density, number of empty pods per 

plant, number of seed per pod, 100-kernel weight, biological yield and straw yield were 

decreased but total number of stem and primary branches per unit area, number of secondary 

branches per unit area, number of two-seeded pods per unit area, number of seed per unit area, 

seed yield, seed protein yield and the rate of nitrogen uptake were increased. We realized that 

treatment combination of first planting date (19 April) and plant density of 45 plant m-2 was 

the most appropriate treatment to get the highest economical yield than others.  
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