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 مقدمه -1-1

هاي خاکدر عين حال ستتطح  .شتتودميي بيشتتتر ينياز به مواد غذا، با افزايش روز افزون جمعيت    

ست و شت محدود ا سياري از موارد به دليل قابل ک سايش خاک در ب سب،مديريت و فر از  هاي نامنا

ولي متناسب  ،ها وجود داردسازي و گسترش خاکحال، امکان بهشود. با اينسته ميها کامساحت آن

، افزايش توليد در . بنابراين، تنها راه حل استتاستتي براي تامين غذا در آيندهنيستتتيازهاي آينده با ن

سطح شد )مي و زمان واحد  صغريعلبا شکل کمبود مواد غذايي،  .(2008 ،اگامبرديوا و 1376زاده، ا م

سريع اي بحراني است و افزايش يني هم اکنون در بسياري از نقاط جهان در مرحلهيژه مواد پروتئبه و

ستاافزايد. مي موجود يهاينگرانروز بر  به جمعيت دنيا روز شکلدر را هاي همه تالش، ي حل اين م

گيري از رهوي بهها بر رقستتمتي از اين فعاليت کهطوريبه شتتود،ي در ستتطح جهاني انمام مياجانبه

فيگوردو و ي متمرکز شتتتده استتتت )ي، در باال بردن ستتتطح توليد مواد غذاهاي مفيد طبيعيپديده

 (.2005ورنر و نيوتن،  و 2006آلبايراک و همکاران،  ؛1998همکاران، 

جايگاه مهمي را از لحاظ تامين  2ايانهخوراکي و د بقوالتيا  1در بين گياهان زراعي، حبوبات    

؛ بابو و همکاران، 1990کاپر، ؛ 1372، ينيممنون حس) ين مورد نياز انسان و دام دارا هستندئپروت

هاي خشک و ، داراي دانه. حبوبات(2006و استانچوا و همکاران،  2005رادرش و همکاران، ؛ 1993

  . (1372، ينيممنون حستعلق دارند ) تيره فاباسهخوراکي هستند که به 

                                                 
1- Pulse 

2- Food and Grain Legumes 



 اهميتداراي  ريزل يدالبه (.Cicer arietinum L) ه نخود زراعيلاي از جمدانه بقوالت، ور کليطبه   

 :هستند

لوژيکي باالتر در مقايسه درصد( با قابليت هضم و ارزش بيو 18-32ين )داشتن درصد زيادي پروتئ -1

 با غالت.

نايي تثبيت بيولوژيک -2 با 3توا ياه ميزبان و  ماد همزيستتتتي بين گ هاي کترينيتروژن از طريق اي

افزايش حاصتتلخيزي خاک و  که موجبشتتدن مقداري نيتروژن به خاک يزوبيوم و در نتيمه افزوده ار

 .شودمي جويي در مصرف کودهاي نيتروژنهصرفه

 .غني بودن از عناصر غذايي معدني نظير فسفر و کلسيم -3

 .باالي دارقابليت نگهداري و انبار -4

 .در واحد سطحافزايش توليد  ب با غالت ودر تناو هات آنياهم -5

هاي ه و کلش آنها در تغذيه دامو همچنين استتتفاده از کابهبود کيفيت غذايي در ترکيب با غالت  -6

 ؛1990کاپر،  ؛1378 ،و همکاران يباقر؛ 1372؛ ممنون حستتتيني، 1357صتتتالح راستتتتين، لي )اه

 .(2008 ،اگامبرديوا و 2000؛ عسگر و همکاران، 1998شنا، يگوروراج و کر

، روشتتي کم ها به غذاها و افزودن بيشتتتر آنافزايش دستتترستتي به حبوبات از طريق توليد دانه -7

ي معدني است يها و عناصر غذاويتامين سنتي باهاي پرهزينه تقويت غذاهاي تر از اتکا به روشهزينه

 (.1998گوروراج و کريشنا، )

شترين اهميدر ايران      شت را دارا مي، نخود در بين حبوبات بي سطح زير ک شدت و  سومين با  و 

باقري و  و 1372ممنون حسيني، ) شوداي در جهان کشت ميطور گستردهاي است که بهدانهلگوم 

   .(1378همکاران، 

شته ، حبوبات نقش مهمي در توليددر طول تاريخ     طور مشخص مربوط اند. اين موضوع بهزراعي دا

يزوبيوم از طريق استتتتفاده از انرژي ابا ر همزيستتتتيها استتتت که در آنتثبيت نيتروژن به ظرفيت 

گي يد. هزينه زياد توليد کودهاي نيتروژنه و خطر آلودآدست مييدي طي جريان فتوسنتزي بهخورش

وبيوم کمک يزاها با رومافزايش آگاهي در مورد همزيستي لگ ، بههامحيط زيست در نتيمه مصرف آن

                                                 
3- Biological Nitrogen Fixation (BNF) 



ست. با اين وجود د روي تثبيت بيولوژيک نيتروژن در حبوبات و از جمله نخوزيادي ، تحقيقات کرده ا

ستنانمام زراعي  صغرعلي) شده ا  و 2001بگوم و همکاران،  ؛1378؛ باقري و همکاران، 1376زاده، ا

هاي ، برنامهبا همکاري يکديگر 4للي انرژي اتميالمبين آژانس(. ستتتازمان فائو و 2005ورنر و نيوتن، 

 اي در حال توستتعه به مدت بيش از دومللي را در زمينه تثبيت بيولوژيک نيتروژن در کشتتورهالبين

صلي اين برنامههدهه پياده و هماهنگ کرد کشت هاي تروژن در نظام، افزايش تثبيت نيهااند. اهداف ا

 يهات شده در لگوميتثب (2N)لکولي ومنظور تعيين مقدار نيتروژن ممختلف و تعيين روش مطلوب به

درصد اتمسفر زمين را تشکيل  78حدود  در (2N)لکولي و(. نيتروژن م1994، يباشد )گانديم يزراع

قابل  ، براي گياهانمولکولي (. نيتروژن2007احمد و همکاران،  و 2005ستتتليمان و رباني، دهد )مي

 :شودقابل جذب ميگياهان زراعي  براي هاي زيروسيله يکي از فرآيند به نيست و جذب

ساير ميکروارگانيسمبيومويزاوسيله ر نيتروژن بهتثبيت بيولوژيک  -1 ها و وملگريشه  باهايي که ها و 

 همزيستي دارند.زندگي لگوم  برخي گياهان غير

 ي خاک.ز هاي آزادوسيله ميکروارگانيسم بيت نيتروژن بهتث -2

  .ه تخليه الکتريکي اتمسفروسيل صورت يکي از اکسيدهاي نيتروژن به تثبيت نيتروژن به -3

صورت آمونياک -4 صنعتي که به ،تثبيت به  سيله يکي از فرآيندهاي گوناگون  سنتز کودهاي و براي 

  .(2006 ،ماليک و همکارانو  2006سوقوط، ؛ 1373، يسينفو  يملکوتروند )کار ميدار بهنيتروژن

سطبه     شترين ت، طور متو ستي داراي بي شد، زيرا تثبيت نيتروژن ميوانايي در روش همزي طور بهبا

 کنندهاي مورد نياز خود را از گياه ميزبان دريافت مي، کربوهيدراتهااين ميکروارگانيستتم ميمستتتق

تثبيت بيولوژيک  .(2006 ،ماليک و همکارانو  1373، يستتينفو  ي؛ ملکوت1372ممنون حستتيني، )

سيله به نيتروژن صالح کمي و کيفي اين گياهان زراعي حايز  رد، صفت مهمعنوان يک ، بههالگومو ا

 (. 2006 ،ماليک و همکاران) باشداهميت مي

ست که     شده ا ستفاده در کشاورزي  65 ،ندهدر آي برآورد  تثبيت  از طريقدرصد از نيتروژن مورد ا

عدي، دهنده در عملکرد گياه زراعي برود که نقشي افزايش و انتظار مي تامين شودبيولوژيک نيتروژن 

                                                 
1- The International Atomic Energy Agency (IAEA) 



شد )در نظام ويژهبه شته با سگر و همکاران،  و 1998شنا، گوروراج و کري ؛1992بک، هاي پايدار دا ع

2000 .) 

با  ايويژه هاي پروکاريوتيله ميکروارگانيستتتموستتت به آمونياک تنها به نيتروژنآنزيمي گاز  ياحيا    

ها از لحاظ مقدار ارگانيستتتموين ميکرترين نوع اشتتتود. مهمکاتاليز مي ،استتتتفاده از آنزيم نيتروژناز

شده سم ،نيتروژن تثبيت  شه گياهان يافت ميميکروارگاني ستند که روي ري ترين مهم شوند.هايي ه

ندي لگومر گرهبر هاي موثکتريبا نههاي زراعيب به دو جنس ر، گو رادي بو  5يزوبيوماهاي متعلق 

  . (2000عسگر و همکاران، د )نباشمي 6يزوبيومار

تواند . اين اثر متقابل ميگياه ميزبان بستتتتگي دارد-بيت نيتروژن به اثر متقابل باکتريتثفرآيند     

راک يآلبا ؛2004ورا و همکاران، ياول ؛2000عسگر و همکاران، ثير شرايط محيطي قرار بگيرد )تحت تا

هاي ومگلله ده به وستتتيمقادير نيتروژن تثبيت شتتت .(2008و اقوتمو و همکاران،  2006و همکاران، 

 .گيردثير محيط نيز قرار ميکند که تحت تاها تغيير مين گونهطور محسوسي در بين و درواي بهدانه

باقري و همکاران، آورد شده است )کيلوگرم در هکتار و در هر سال بر 180تا  40حدود اين ميزان در 

تعداد کمي از  جزبه(. 2006 ،ماليک و همکاران و 2000؛ عستتتگر و همکاران، 1992بک،  ؛1378

ستند و اين امر موجب عدم ها آن شتريب، هاگومل سفري ني قادر به تثبيت مقدار کافي از نيتروژن اتم

 هايقابليت همزيستتتي نخود زراعي با باکتر .(2002آگو و شتتولز، ) شتتودتوليد عملکرد مطلوب مي

کند. برآوردهاي ن خاک کم مي، وابستتتگي نخود زراعي را به نيتروژجهت تثبيت نيتروژن اتمستتفري

، گيري، رقمبسته به روش اندازه (.Cicer arietinum L) ايراني انمام شده از تثبيت نيتروژن در نخود

، کود نيتروژنه )به ميزان صتتفر تا و عوامل محيطي مختلف مانند رطوبتهاي مناستتب يزوبيوماوجود ر

درصد(  0-82فته از اتمسفر )در محدوده ررگدر هر فصل( و درصد نيتروژن بکيلوگرم در هکتار  170

  . (1992بک، متغير هستند )

شد  70مين براي تا نخود قابليت     صد نياز نيتروژني خود از طريق تثبيت بيولوژيک نيتروژن و ر در

ش يافزاکشاورزي پايدار استفاده از آن را در  ،هاي نامساعد و محيط خشکرضايت بخش آن در خاک

                                                 
1- Rhizobium 

2- Bradyrhizobium 



(. البته بايد توجه داشت که تثبيت نيتروژن هميشه و به ميزان 1998اج و کريشنا، گورور) داده است

ندارد ) باال همبستتتتگي  با عملکرد  بايراک و  2000؛ عستتتگر و همکاران، 1994ندي، گاکافي  و آل

 (. 2006همکاران، 

 

 كلياتي در مورد نخود زراعي  -1-2

  منشا و پراكندگي -1-2-1    

تاريخچه  که استلي شده در دنياي قديم يکي از حبوبات اه (.Cicer arietinum L) نخود زراعي     

 ،(1372باشد )ممنون حسيني، عتدل ميحي ميک گياه زراعي نوا ،. نخودداردهزار ساله  هفتزارعي 

، زيرا شکل گرفته است 7"کله قوچ"به معني  Karios ونانياز واژه ي  را (arietinum) گونه خود نام که

گوروراج و شتتود )نخود زراعي در طبيعت يافت نمي .(1992بک، باشتتد )ي نخود شتتبيه آن ميهادانه

شنا،  شولز، ؛ 1998کري ستانچوا و همکاران،  2002آگو و  ستگاه. اگرچه ( 2006و ا  يتلفمخ هايخا

، نخود در نقوي و به عقيده بستتياري از محققااما به احتمال  استتت، ذکر شتتدهبراي نخود در منابع 

شرقي ترکيهناحي سوريه اي از جنوب  ست )وجود آمده بهه و مناطق مماور آن در  باقري و همکاران، ا

سه گونه وحشي  (.2008 ،اگامبرديواو  2006راک و همکاران، يآلبا؛ 1998؛ گوروراج و کريشنا، 1378

اين در  .reticulatum C  و C. bijugum ،C. echinospermumهاي به نام Cicer جنس از سالهيک

يافت مي با نخود زراعي رشتتتد هايشتتتوند که خويشتتتاوندي نزديک و عادتمناطق                   يکستتتاني 

(C. arietinum L.) دارند. reticulatum C. با نخود اي که عنوان جد نخود زراعي يا گونهتوان بهرا مي

 (.1998راج و کريشنا، و گورو 1378ن، )باقري و همکارا، در نظر گرفت داراي جد مشترک بوده است

، شبه قاره هند، غرب آسيا، شمال آفريقا شامل دنيا مناطق عمده جغرافيايي کشت نخود زراعي در    

شرق آفريقا، اروپا ستراليااتيوپي و ارتفاعات  شدمي ، آمريکا و ا صور ميبا اين .با رود که نخود وجود، ت

(. 2000ا، يايآپاده و 1372ون حستتيني، ممنبيشتتترين اهميت را در شتتبه قاره هند داشتتته باشتتد )

 5تا ارتفاع بيش از  (C. montbertiiو  C. arietinum )مانند      از سطح دريا Cicerهاي جنس گونه

هاي وحشتتي شتتوند. گونهها در هيماليا يافت مي( نزديک يخچالC. microphyllum هزار متر )مانند

                                                 
1- Ram’s head  



 .Cو  C. pungensهاي ، گونههاي هرزهاي علفاهدر زيستتتگ C. bijugumو  .reticulatum Cمانند 

yamashitae هاي ها و گونهها بين ستتتنگدر ستتتراشتتتيبي کوهC. montbertii                  وC. 

floribundum  نام، يبشوند )هاي پهن برگان و سوزني برگان يافت ميجنگلي مانند جنگل مناطقدر

2001).  

کابلي و دستتي استتت. تيپ کابلي داراي بذور بزرگ  هايختلف به نامنخود زراعي داراي دو تيپ م    

شتر از  صد دانه بي شد و مي طور کامل مدورشکل کمي تا بهگرم( و  26)وزن  صد از توليد  15با در

سي داراي بذور ريز  ست. تيپ د صاص داده ا صد دانه بين نخود زراعي دنيا را به خود اخت -26)وزن 

 درصتتد توليد نخود زراعي را در بر 85که  باشتتدهاي مختلف ميو رنگ( با اشتتکال نامنظم گرم 17

 (.2001نام، يب و 1378باقري و همکاران، گيرد )مي

سي     شن  موردهاي الزم در برر سي رو ستدو تيپ کابلي و د ر اثر گزينش بيپ کابلي که ت کرده ا

 (.1378همکاران، باقري و و گسترش يافته است ) حاصلمصنوعي توسط انسان از تيپ دسي 

  

 بنديرده -1-2-2

C. arietinum     لي شتتده جنس ستتيستتر ها تنها گونه(Cicer )در قبيله باقال  ترپيشکه  استتت

(Vicieae)  نيام داران  تيرهاز(Leguminosae)  پروانه ستتتانان  تيرهو زير(Papilionideae) بندي رده

فولوژي روبر مبناي م .(2001نام، يب و 1378باقري و همکاران،  ؛1372ممنون حستتيني، شتتد )مي

شريح آوندي ضاي دانه گرده و ت سر امروزه متمايز از اع سي سي  Vicieae، جنس  و در قبيله تک جن

صي خود تحت عنوان  صا به قبيله  Cicereae، قبيله بنديشود. با اين ردهبندي ميدهر Cicereaeاخت

Trifolieae هاي ، گوشتتوارههازني درون خاکي، پيچکانهلحاظ داشتتتن جوشتتود که از تر مينزديک

اختالف دارند. جنس  Vicieaeي بدون کرک با قبيله قبلي يعني لبدون دمبرگ و تارهاي تک ستتتلو

Cicer  زير جنس اول .شتتودستتت و به دو زير جنس تقستتيم ميگونه ا 43شتتامل ،Pseudononis با ،

يکسان غير خطي  تا حدوديهاي و با دندانهدوام  قاعده برآمده، با ،، کاسه گل نامنظمهاي کوچکگل

 Monocicer، بخش اولبخش استتتت. شتتتامل دو  ،شتتتود. اين زير جنس به نوبه خودمشتتتخص مي

، بخش دوم قاعده يا وستتط( و منشتتعب ازهاي افقي يا عمودي بادوام و ستتاله با ستتاقههاي يک)گونه



Chamaecicer شعب خساله يا چندهاي يک)گونه ساقه من شدهاي کوچک( ميزنده و گلساله با  . با

Monocicer ستتتاله مهم استتتت. زير جنس دوم،هاي يکشتتتامل تمام گونهViciastrum  هاي )گونه

هاي نابرابر( شتتامل دو بزرگ با کاستته گل خيلي برآمده در قاعده و دندانههاي ستتاله داراي گلچند

ر اصلي برگ به يک پيچک يا ، محوPolycicerباشد. در بخش مي Acanthocicerو  Polycicerبخش 

 ساله باهاي چندشامل گونه Acanthocicerشود. بخش يک برگچه و بدون برآمدگي تيز منتهي مي

شعب دارساقه سه گل ، گلي قاعده چوبي، محور برگ مرکب خاردار و بادواماهاي من هاي بزرگ و کا

 .(2001 نام،يب و 1378باقري و همکاران، باشد )هاي خاردار ميبا دندانه

  

 شناسيگياه -1-2-3

ستتتاله و با توجه به ژنوتيپ و محيط داراي ارتفاعي در محدوده ، يکنخود زراعي گياهي روز بلند    

شرايط مطلوب تا  مواقع يدر برخمتر و سانتي 100-20 شني مترسانتي 150در   تا حدودي، خودگ

تشکل اي متک شانههاي مرکب گ، برکند(در آن از يک درصد تماوز نميکامل )متوسط دگرگشني 

هاي سفيد يا صورتي مايل ه جانبي و منفرد به رنگهاي دو جنسعدد(، گل 3ت18از تعدادي برگچه )

عدد تغيير  10-25تعداد آن در بوته بين  است که. ميوه نخود به شکل نيام باشدبه ارغواني يا آبي مي

 کند. مي

شود. عنوان يک گياه زراعي بادوام در نظر گرفته ميبه و استاي عميق د داراي سيستم ريشهنخو    

اتمسفري و تبديل که در تثبيت نيتروژن  شودهايي توليد مي، گرهريشه ها بر رويوملگهمانند ساير 

باشد. رنگ دانه نخود سفيد، ثر ميوم از طريق تثبيت بيولوژيک نيتروژن آن به فرم قابل استفاده گياه

هر . دانه وجود دارد 1-2سياه و شکل دانه کروي يا نيم کروي است. در هر نيام  سبز يا ،اي، قهوهزرد

ست  2اراي دانه د شياربه کهلپه ا سيله يک  دوتايي در يک  هايدانهوجود شوند. از يکديگر جدا مي و

گرم متغير است. الزم به ذکر  9-40   د. وزن صد دانه نخود بينشونيام، صفت مطلوبي محسوب مي

 ، وزن آن بيشتر خواهد بود. تر باشدهرچه رنگ بذر روشن ست کها



سطح کليه اندامهمچنين     شانيدههاي نخود را کرک،  ست هايي ظريف پو سبناکي از  ا که مايع چ

شح ميآن سيد اگزاليک و ها تر سيد شود و ا سيني، ماليک زيادي دارد )ا باقري و  و 1372ممنون ح

  .(1378همکاران، 

 کرد:  مشاهدهتوان اعي سه نوع ساقه را ميزردر نخود      

صليهاي شاخه -1 شروع مي :ا سطح زمين  شاخهشوندکه از  صليهاي .  ، قوي و چوبي ضخيم ا

 ها بستگي دارد. وجود اين شاخهامت گياه به ميزان قابل توجهي بهطور کلي استقهستند و به

شوند و در توليد مي اصليهاي شاخه هاي موجود در رويوسيله جوانهبه: فرعي اولهاي شاخه -2

 تر هستند.ضعيف اصليهاي مقايسه با شاخه

شاخه :فرعي دومهاي شاخه -3 شاخهها از جوانهاين  شا فرعي اولهاي هاي واقع بر   .گيرندمي من

 . ندارند يچندان اهميت نظر عملکرد و از نقطه هستندبرگي شکل  تا حدودي

صليهاي شاخه     سوب ميترين ويژگياز مهم ا شوند و داراي دو هاي گياه در تعيين هويت آن مح

 کند. عدد تغيير مي 1-8بين  اصليهاي . تعداد شاخههستندخوابيده و ايستاده تيپ 

 (.2000)آپادهيايا، در نخود زراعي  يو فيزيولوژيك يصفات مورفولوژيك از برخي غييرميانگين و دامنه ت -1-1جدول 

 

هاي مورد تعداد نمونه صفت

 مطالعه

 ميانگين حداكثر حداقل

 4/62 0/107 0/31 16928 دهيدرصد گل 50تعداد روز تا 

 9/115 0/169 0/84 16928 تعداد روز تا رسيدگي

 6/33 0/75 0/13 11208 دهيطول دوره گل

 5/37 3/96 0/14 16840 متر(ارتفاع گياه )سانتي

 5/40 0/124 3/13 16775 متر(عرض گياه )سانتي

 4/1 0/12 0/0 16928 انتهايي اصليهاي تعداد شاخه

 7/2 7/15 3/0 16928 ايقاعده اصليهاي تعداد شاخه

 1/3 7/13 0/0 16928 بوته قاعده فرعي اول درهاي تعداد شاخه

 6/4 2/28 0/0 16928 فرعي دومهاي تعداد شاخه

 5/40 0/251 0/3 16879 تعداد نيام در بوته

 2/1 2/3 0/1 16882 نيام دانه درتعداد 

 8/16 4/65 8/3 16928 دانه )گرم( 100وزن 

 5/19 6/29 0/8 12973 ينئدرصد پروت

 3/1216 0/5130 0/70 16356 عملكرد دانه )كيلوگرم در هكتار(



تعداد  ،از لحاظ پر برگي يا کم برگي گياه حايز اهميت هستتتند. در حقيقت فرعي اولهاي شتتاخه    

ترين عامل تعيين کننده در تعداد کل برگ و در نتيمه ممموع ستتتطح مهم فرعي اولي هاشتتتاخه

باقري و شتتوند )ها تشتتکيل ميها روي اين شتتاخهگل شتتتريب ،و همچنين باشتتدميفتوستتنتزي گياه 

 (. 1378همکاران، 

را به  عيصفات مورفولوژيک و فيزيولوژيک در نخود زرا از ميانگين و دامنه تغيير برخي 1ت1جدول    

 دهد.ينشان م ،(2000) نقل از آپادهيايا

 

 عوامل اقليمي و خاكي -1-2-4

که ارقام طوريبه دهد،وتي از آب و هوا نشتتتان مياراعي ستتتازگاري مطلوبي به انواع متفنخود ز     

شرايط  سيعي از  ستند. نخود نمختلف آن در دامنه و شد ه ساير لگومسمحيطي قادر به ر ، هابت به 

هش هواي گرم و خشتتتک موجب کا ولي ،کندتر تحمل ميدهي بهماهاي باال را در هنگام گلدوقوع 

، حدود وليد عملکرد مطلوب در نخود زراعياي بهينه براي رشد و ت. دمشودمحصول اقتصادي آن مي

سانتي 29-21 سانتي 15-20گراد در روز و درجه  ست. دوره گل شدهگراد در شب ذکر درجه  دهي ا

زمان طور همآن به هاينيام ول انمامد و به دليل رشد نامحدود،ست بيش از يک ماه به طآن ممکن ا

 رسند.به مرحله بلوغ نمي

لومي استتت که زهکشتتي تيهاي ستتبک شتتني يا ستتيلخاک ،بهترين نوع خاک براي رشتتد نخود    

شدبسمنا شته با شديدي دارد.ي دا سيت  سا فيزيکي ساختمان  ، زيرا نخود به غرقاب بودن خاک ح

 ر استقرار و عملکرد نخود دارد.ب که اثر نامطلوبي هستندمهمي  عواملي از هاي قليايو خاک ضعيف

 

 ت نخودكاش -1-2-5

صله بين ماه      سهاي نخود در کشور ما در فا در اين مواقع طول  .شودد و ارديبهشت کشت مينفا

ت رشد محصول افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب وزن خشک گياه و سرع به افزايش است و روز رو

کند، ولي بيشتر مي، توليد ماده خشک را دليل افزايش طول دوره رشدبه کردن آن کشتهرا ،بنابراين

شت شدن طول دورهه آن با توجه به کوتاهکرپ ک سطح برگتر  شک را کاهش ي دوام  ، تممع ماده خ



باشد. نخود زراعي به دليل مي هرزاز علفعاري  و حاصلخيزنياز به بستري  خودندهد. براي کشت مي

 5/2-6ر در عمق بهتر است بذولي  ،دهدعمق کاشت نشان ميدرشت بودن بذور حساسيت کمي به 

شته شده در واحد سطح متغي د. ميزانشومتر کشت سانتي ستگي به عواملبذر کا ر تراکم نظي ير و ب

ميزان بذر مورد نياز  يطور کلبه کاشت دارد.  و تاريخ، خلوص بذر زنيدانه، درصد جوانه مطلوب، وزن

 است:براي کشت در هر منطقه در تاريخ کاشت مناسب از رابطه زير قابل محاسبه 

 زني/ درصد جوانه (وزن دانه× تراكم مطلوب منطقه )ميزان بذر مورد نياز )كيلوگرم در هكتار( = 

باشد( گراد ميدرجه سانتي 5ود در حدود زمان کاشت نخود با توجه به دماي خاک )دماي پايه نخ    

ستري ، ضرورت تهيه بد. اين امره ميزان زيادي آب دارزني نياز ببذر نخود براي جوانه .شودميتعيين 

 سازد.ک را آشکار مير با خاثر تماس بذ، به منظور برقراري حداکبراي کشت نخود مناسب

 عمليات داشت -1-2-6

شد نخود کافي نيست، از  ژهيوبهم موقع و منظآبياري به      در مناطقي که ميزان بارندگي آن براي ر

آبي صتتدمه  از کم هم ه گياهکاشتتت نخود استتت. بايد توجه داشتتت جمله عمليات الزم در مرحله د

آبياري گياه در هر منطقه  نيفواصل ب، نفي بر عملکرد آن دارد. بنابرايناثر مو هم زيادي آب  بيندمي

 . شودعوامل اقليمي و خاکي تعيين نظر گرفتن  با در دباي

از اعماق خاک  تواند آب راباشتتتد. اين گياه ميمتر ميميلي 110-240، نياز آبي نخود طور کليبه    

شترين جذب آن از عمق  ولي، جذب کند شهمتر خاک که بسانتي 40بي شتر ري ها در آنما متمرکز ي

 عنوان استتتارتربهدر هکتار  نيتروژنکيلوگرم  20، نخود. در موقع کاشتتت شتتودمينمام ، ااندشتتده

کيلوگرم در هکتار  90حدود  در طور کليولي به ،ه فسفر متغير استواکنش نخود ب .شوداستفاده مي

 شود. تر از آن مصرف ميفسفر بدون تماس با بذر و در عمق پايين

هاي هرز در نيازمند کنترل کامل علف ،دارد هاي هرزرت رقابتي کمي که با علفنخود به دليل قد    

فصل رشد امري ها و يا وجين دستي در طول کشاستفاده از علف ،باشد. بنابراينطول فصل رشد مي

 ناپذير است.اجتناب

 دبرداشت نخو -1-2-7



ل مناسبي رسيده باشد. دگيرد که عملکرد و کيفيت بذور به تعابرداشت نخود هنگامي صورت مي     

شد نامحدود ود بهنخ شد دليل ر شرايط محيطي از جمله دما و رطوبت اجازه دهد به ر ، تا زماني که 

شت در نخود از اهميت باال ،دهد. بنابراينخود ادامه مي سب بردا ست. يتعيين زمان منا ي برخوردار ا

ست که برگ سيدگي فيزيولوژيکي گياه هنگامي ا شروع به ريزش کرده و ر  شده زرد هانيام شتريبها 

 . باشند

باشتتد. تحت اين درصتتد  15 تا 10بين  دانهگيرد که رطوبت زماني انمام ميکلي برداشتتت طوربه    

شت مشرايط شک کردن امکان دانهکانيکي و به دنبال آن نگهداري ، بردا ستبدون خ )اليس و  پذير ا

عملکرد  کاهشو  دانهصدمه ديدن  موجبداشت زود هنگام بايد توجه داشت که بر .(1988 ،همکاران

شت ديرهنگام  ستن و ريزش  ليدلبهو بردا ست دادن مقدار ز ،هانيامشک يادي دانه توليد سبب از د

شت مورد توجه قرار  هاييويژگياز ديگر  دانهو اندازه شود. رنگ شده مي ستند که به هنگام بردا ه

 گيرند. مي
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در نيام و وزن هر  دانهتعداد ، يام در بوته )يا در واحد ستتطح(د ن، تعداتعداد بوته در واحد ستتطح     

س ،دانه ليدي دارند )مظاهري و ممنون ک تند که در تعيين عملکرد نخود نقشاجزاي عملکرد نخود ه

 . (1382ني، يحس

 کند:ير تبعيت ميز، عملکرد نخود از فرمول طور کليبه     

 وزن هر× در نيام  دانهتعداد ×  متوسط تعداد نيام در بوته× ه در متر مربع = تعداد بوت عملكرد دانه )گرم در متر مربع(

 دانه

 ،نايان اولگيرد )کوچکي و بوامل زير قرار ميثير عيا تراکم تحت تا تعداد بوته در واحد ستتتطح     

1373):  

  .ارزش بيولوژيک بذر و تيمارهاي قبل از کاشت روي بذر )ضدعفوني و غيره( -1

 .، مقدار بذر و عمق کاشتاشت مثل تاريخ کاشتکيفيت ک -2

 .آفات( ، کيفيت کاشت و حمله، شخم قبل از کاشتدمازني و سبز شدن )رطوبت، رايط جوانهش -3



 ها( هاي هرز و تراکم مناسب بوتهثير علف)تااي در تراکم موجود رقابت بين و درون گونه -4

صتتدمات  ،ها، شتترايط نامطلوبفات و بيماريطول رشتتد رويشتتي )آ صتتدمات وارده به گياهان در -5

 .ها(کشها و آفتکششيميايي علف، صدمات توسط عمليات زراعي فيزيکي
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Abstract: 

In order to study the effects of organic and inorganic nitrogen on growth 

analysis and yield of chickpea (var. ILC 482), a spilt plot experiment based 

on randomized complete block design with four replications was conducted in 

2007 at the research farm of the Faculty of Agriculture, University of 

Mohaghegh Ardabili. Factors were inorganic nitrogen fertilizer at four levels 

(0, 50, 75 and 100 kg/ha) in the main plot that applied in the urea form, and 

two levels of inoculation with rhizobium bacteria (with and without 

inoculation). Study the growth indices of chickpea indicated that the 

maximum values of total dry matter, leaf area index, crop growth rate, 

relative growth rate and net assimilation rate were obtained from compound 

of treatments high levels of nitrogen application × inoculation with rhizobium 

while, the minimum values of these indices recorded in the lowest level of 

nitrogen fertilizer (0 kg/ha urea) × non inoculation with rhizobium. The 

highest plant height, number of primary and secondary branches, number of 

pod per plant, number of filled and unfilled pods per plant, number of grains 

per plant, grain yield per plant, biological yield and harvest index were 

obtained from the highest level of nitrogen fertilizer (100 kg/ha urea) and 

rhizobium inoculation. Application of 75 and 100 kg/ha urea showed no 

significant difference in these traits. Number of days from sowing till 

flowering, number of days from flowering till appearance of pods, number of 

days from appearance of pods till maturity and total growth period increased 

with increasing nitrogen availability. Inoculation with rhizobium bacteria 

decreased the appearance time of phenologic stages. Number and dry weight 

of nodules per plant decreased significantly with increasing nitrogen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

application. The lowest values of these traits recorded in application of 100 

kg/ha urea. Inoculation with rhizobium bacteria increased the number and dry 

weight of nodules per plant. Furthermore, the minimum values of 100 grains 

weight were observed from the highest level of nitrogen fertilizer 

application.                           
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