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با توجه به اینکه عملکرد     . نخود یکی از گیاهان زراعی است که در استان لرستان بصورت دیم کشت می شود              

باشد و تا به حال تحقیق چندانی در ارتباط با تاثیر توأم این دو               آن می تواند متأثر از تأمین رطوبت و تراکم بوته            
 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده     1379 – 80عامل بر نخود در لرستان انجام نشده است آزمایشی در سال زراعی               

و در هر محیط بصورت      ) دیم و دیم با آبیاری تکمیلی       (کشاورزی دانشگاه لرستان، در دو محیط جداگانه             
فاکتور اول تراکم بوته با چهار       .  در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید             4×3 فاکتوریل

 بوته در متر مربع و فاکتور دوم ژنوتیپ در سه سطح شامل توده محلی گریت، رقم کرج                   44 و   36،  28،  20سطح  
یلی که در مرحله پرشدن نیام ها در       شرایط برای دو محیط به استثناء آبیاری تکم       .  و رقم هاشم بود    12 – 60 – 31

وزن صد دانه و عملکرد دانه در محیط دیم با آبیاری تکمیلی             . یکی از دو محیط صورت گرفت کامال ً یکسان بود        
بیشتر از محیط دیم بود، در حالیکه تفاوت تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، عملکرد بیولوژیک و شاخص                       

 برای صفات مذکور به ترتیب مربوط به          متوسط بیشترین و کمترین مقادیر   . ی دار نبود برداشت در دو محیط معن     
 دانه و   های عملکرد وتوده محلی گریت دارای بیشترین تعداد نیام در بوته          .  بوته در متر مربع بودند     44 و   20تراکم  

صددانه و شاخص برداشت     دارای باالترین تعداد دانه در نیام، وزن          12- 60- 31 کرج   ژنوتیپ. بیولوژیک بود 
می توان چنین نتیجه گیری کرد که در شرایط محیطی نظیر آنچه در سال زراعی یاد شده در خرم آباد تجربه                     . بود

همراه )  بوته در مترمربع   20حدوداً  (شد و با ژنوتیپ های مورد استفاده در این مطالعه، رعایت تراکم کاشت پائین               
محلی گریت می تواند منجر به حصول عملکرد دانه نسبتاً بیشتری برای نخود دیم              با انجام آبیاری تکمیلی در توده       

 . شود
 

 نخود، آبیاری تکمیلی، تراکم کاشت، عملکرد دانه : كليديواژه هاي
 

 مقدمه
، بطور كلي، از يك طرف به دليل برخورداري از               حبوبات

 و از   ميزان باالي پروتئين دانه از اهميت غذائي باالئي برخوردارند        
طرف ديگر به دليل قابليت همزيستي با باكتريهاي تثبيت كننده          
نيتروژن ملكولي جو در برقراري تعادل عناصر معدني خاك در             

 نخود). ١٣،  ٥،  ٢(اكوسيستمهاي زراعي حائز اهميت هستند        

يكي از گياهان اين تيره بوده كه گفته مي شود ايران از جمله                
نواع ويتامينها و مواد معدني،      عالوه بر ا  ). ٢(منشأهاي آن است    

 درصد پروتئين بوده و از سطح زير        ٦/٢٤ تا   ١٥حاوي  دانة نخود   
 ميليون  ٩ ميليون هكتار و توليد ساالنه جهاني        ١١كشت جهاني   

 تن متعلق به    ٢٢٢٤٦٠ هكتار و    ٦٢٤٨٩٤، به ترتيب    )٢٣(تن  
  هكتار ١٣٢٨٢٧ ا برخورداري از    استان لرستان ب     .ايران است 
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 كيلوگرم در    ٥٥٢ شت نخود با متوسط عملكرد      سطح زير ك   
سهم عمده اي در توليد نخود در كشور داشته و از              ) ١ (هكتار

اينرو تحقيقات بر روي جنبه هاي مختلف رشد و توليد اين گياه             
در استان مذكور مي تواند در افزايش توليد آن در كشور مؤثر               

 .واقع شود
د، در نتيجه    عمدتاً در جهان بصورت ديم كشت مي شو        نخود

ميزان . استآن  خشكي مهمترين عامل محدود كننده توليد          
كاهش عملكرد در اثر خشكي بستگي به زمان تنش، شدت تنش           

در يك  ) ١٩٩٠(خلف اله   ). ٢٨(و ميزان تحمل رقم زراعي دارد        
، ٧(آزمايش با تيمار هاي مختلف روش كاشت، كود ازته و آبياري           

د گزارش كرد كه فواصل آبياري      در گياه نخو  )  روز يكبار  ٢١ و   ١٤
در آزمايش ياداو   . تأثير معني داري روي تعداد نيام در بوته داشت       

انجام آبياري تكميلي در مرحله قبل از           ) ١٩٩٤(و همكاران    
گلدهي و پرشدن نيامها اگر چه اثر معني داري بر وزن صد دانه،             

و تعداد دانه در نيام، تعداد نيام در بوته، عملكرد بيولوژيك                 
 ٦٠٠شاخص برداشت نداشت اما باعث افزايش عملكرد به ميزان          

، )١٩٩٨(بعالوه رامتكه و همكاران       . كيلوگرم در هكتار گرديد    
و سليم  ) ١٩٩١(،  سينگ و همكاران      )١٩٨٥(سامر فيلد و رابرتز     

ثير منفي كمبود رطوبت بر اجزاء          أبر ت ) ١٩٩٣(و ساكسنا    
 . اندعملكرد و عملكرد دانه نخود تاكيد كرده

انتخاب تراكم بوته مناسب كه بر اساس عوامل گياهي و               
. محيطي صورت مي گيرد، روي عملكرد محصول تأثير مي گذارد        

حداكثر عملكرد زماني بدست مي آيد كه رقابت درون و برون              
بوته اي براي عوامل رشد به حداقل رسيده و گياه بتواند از اين               

قاسمي گلعذاني و     ). ٩(عوامل حداكثر استفاده را بنمايد           
، ٦٤،  ٣٢با مطالعه ارقام نخود در تراكم هاي         ) ١٣٧٣(همكاران  

 بذر در متر مربع و تاريخ هاي كاشت متفاوت تأكيد            ١٢٨ و   ٩٦
نمودند كه با افزايش تراكم، تعداد دانه در بوته و عملكرد دانه در             
بوته كاهش ولي عملكرد دانه در واحد سطح بطور معني داري              

در آزمايشي با اعمال     ) ١٣٧٩( باقري و همكاران      .افزايش يافت 
 ٥و  )  بوته در متر مربع     ٤٠ و   ٣٠،  ٢٠(سه سطح تراكم بوته      

تيمار علف هاي هرز روي گياه نخود گزارش كردند كه تراكم بوته           
اثر معني داري بر تعداد نيام در بوته داشت و با افزايش تراكم                

 متر مربع تعداد     بوته در  ٢٠در تراكم   . عملكرد دانه كاهش يافت   

 درصد بيشتر از ساير تراكم ها بود و عملكرد دانه          ٣٠نيام در بوته    
اين در حالي    . بيشتري نسبت به تراكمهاي باالتر بدست آمد         

عكس نتايج فوق را براي     ) ١٣٧٩(است كه گنجعلي و همكاران       
نخود تحت شرايط آبياري گزارش كردند و در مطالعه آنها تراكم             

نظامي و  . مربع كمترين عملكرد دانه را توليد كرد      متر  بوته در  ٢٠
نيز افزايش عملكرد با افزايش تراكم كاشت در        ) ١٣٧٦(همكاران  

 . نخود آبي را گزارش كرده اند
نخود ديم در استان لرستان اغلب در تناوب با غالت پائيزه             
ديم قرار داده شده و با كاشت آن در بهار براي تامين بخش                  

نياز خود به بارش هاي قبل از كاشت متكي         اعظم رطوبت مورد    
بسياري از زارعين با آنكه به آب آبياري بويژه در اواخر               . است

دورة رشد غالت پائيزه دسترسي دارند ولي نسبت به انجام                
علي رغم گسترش كشت نخود    . آبياري تكميلي اهتمام نمي ورزند   

ثير توأم  ديم در استان لرستان، تا كنون مطالعه اي در رابطه با تا           
تراكم بوته و آبياري تكميلي بر اجزاء عملكرد و عملكرد نخود               

به همين منظور اين مطالعه جهت بررسي          . انجام نشده است   
اثرات تراكم بوته و آبياري تكميلي بر عملكرد سه رقم نخود ديم             

 .در خرم آباد انجام گرفت
 

 مواد و روش ها
ه تحقيقاتي   در مزرع  ١٣٧٩ – ٨٠اين مطالعه در سال زراعي      

 كيلو متري جنوب    ١٢دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان در         
 دقيقه و طول    ٢٩ درجه و    ٣٣غربي خرم آباد و عرض جغرافيايي      

ارتفاع از  .  دقيقه شرقي انجام شد      ٢٢ درجه و     ٤٨جغرافيايي  
 متر و طبق طبقه بندي كوپن داراي          ١١٢٥سطح دريا حدود     

.  گرم و خشك است     بسيار  با تابستان هاي   گرمسيري اقليم نيمه  
 بارندگي ساالنه در خرم آباد     ) ١٣٣٠ – ٧٤(متوسط درازمدت    

خاك محل آزمايش داراي بافت سيلت      .  ميلي متر مي باشد  ٢/٥٢٠
زمين محل آزمايش در سال قبل از       .  بود ٧/٧ حدود   pHرسي و   

 شروع  قبل از جهت تهيه بستر      . آزمايش زير كشت جو بود      
ين با گاو آهن قلمي شخم زده شد و          بارندگي در فصل پاييز زم    

 ٥٠در اواخر زمستان با گاوروشدن،  برمبناي تجزيه خاك ميزان           
 كيلوگرم در هكتار به ترتيب كود اوره و سوپر فسفات در             ٢٠٠و  

زمين پخش گرديد، سپس توسط كولتيواتور پنجه غازي هم             



 ...مطالعه اثرات تراكم بوته و آبياري تكميلي بر عملكرد: فالح و همكاران

 

٧٢١

كودها با خاك مخلوط شدند و هم علفهاي هرز موجود از بين               
 . رفتند

 ديم و آزمايش  ( جداگانه    آزمايش دو    اين مطالعه بصورت   
هر دو در مجاورت همديگر      كه  )  ديم با آبياري تكميلي     آزمايش

 داشتند بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل             قرار
فاكتور اول تراكم بوته با چهار       . تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد      

ود و فاكتور دوم را      بوته در متر مربع ب     ٤٤ و   ٣٦،  ٢٨،  ٢٠سطح  
 توده محلي     سه ژنوتيپ با تيپ رشد ايستاده          ژنوتيپ شامل 

.  و رقم هاشم تشكيل داد      ١٢ – ٦٠ – ٣١ كرج   ژنوتيپگريت،  
به غير از هاشم    ( ژنوتيپها    نيام بندي  رحلهآبياري تكميلي در م    

هر . انجام گرفت ) كه هنوز بوضوح وارد فاز نيام بندي نشده بود         
 ٣٠ به فاصله       كاشت  رديف ٥امل  متر و ش    ٦كرت بطول    
 سانتيمتر ابتدا و      ٥٠دو رديف كناري بعالوه        . سانتيمتر بود 

كاشت در  . انتهاي سه رديف باقيمانده بعنوان حاشيه منظور شد        
 ديم در هيجدهم اسفند ماه صورت گرفت و كاشت در             آزمايش
 روز  ٥ ديم با آبياري تكميلي بعلت وقوع بارندگي با               آزمايش

قبل از كاشت،  بذور با سم كاپتان به ميزان          . گرفتتأخير صورت   
براي كشت توسط فوكا شيار هاي به      .  در هزار ضد عفوني شدند    ٣

 سانتيمتر ايجاد كرده و دو برابر ميزان بذر الزم جهت              ٧عمق  
 ،كاشت مصرف گرديد كه بعد از استقرار با تنك كردن بوته ها              

 دو آزمايش   ميزان رطوبت خاك در   . تراكم مورد نظر حاصل شد    
 سانتي متري هم در هنگام كاشت و هم           ٦٠در عمق صفر تا       
اندازه گيري شد  ) قبل از انجام آبياري تكميلي    (هنگام نيام بندي    

 نشان داده   ١كه خالصه اي از نتايج اين اندازه گيري ها در جدول          
 .شده است

قبل  درصد رطوبت وزني اعماق مختلف خاك در         – ١جدول  
 .بياري تكميلياز كاشت و قبل از آ

 درصد رطوبت خاك 
  مرحله نيام بندي

 )قبل از آبياري(
قبل از كاشت

عمق 
 )سانتي متر(

 محيط

٠ – ٣٠ ٥/٢٥ ٨/٨ 
٣٠ – ٦٠ ٥/١٩ ٣/٩ 

 ديم 

٠ – ٣٠ ٠/٢٢ ٧/٩ 
٣٠ – ٦٠ ٠/٢٠ ٩/٩ 

 ديم با آبياري تكميلي

 

 بوته متوالي روي رديف دوم        ١٠تعداد نيام در بوته براي        
 پس از حذف حاشيه در هر كرت تعيين گرديد، سپس              كاشت

اين بوته ها جهت تعيين تعداد دانه در نيام و وزن صددانه به                 
مساحت باقيمانده هر كرت پس از         . آزمايشگاه منتقل شدند   

حذف حاشيه در هفته اول تيرماه برداشت شده و براي                    
اندازه گيري عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه و شاخص برداشت          

پارامتر هاي ميزان بارندگي و درجه       . رد استفاده قرار گرفت    مو
حرارت روزانه هوا از اداره كل هواشناسي استان لرستان دريافت           

 و  ١ SASتجزيه آمار و ارقام حاصله توسط نرم افزار            . گرديد
با توجه  .   صورت گرفتند   ٢ترسيم نمودارها توسط نر م افزار اكسل    

 بودند جهت انجام    )محيط(آزمايش   مربوط به دو  داده ها  به اينكه   
. تجزيه مركب، آزمون فيشر براي تجانس واريانس ها انجام شد           

 آزمون معني دار بودن اثرات      ، لذا واريانس هاي خطا همگن بودند   
 استثناء محيط با استفاده از خطاي مدل        هكليه عوامل آزمايشي ب   

.  آزمون شد  )محيط(صورت گرفت و اثر محيط در برابر اثر تكرار           
 براي مقايسه ميانگين ها      ٣از آزمون حداقل تفاوت معني دار         

 . استفاده گرديد
 

 نتايج و بحث
 خالصه وضعيت جوي 

)  ميلي متر ٦/٤٤٥( ميزان بارندگي    ٧٩ – ٨٠در سال زراعي    
)  ميلي متر    ٢/٥٢٠(بطور قابل توجهي از ميانگين دراز مدت            

ريباً  ماهه قبل از كاشت تق        ٥ميزان بارندگي طي     . كمتر بود 
بود با اين تفاوت كه       )  ساله ٤٤(معادل ميانگين دراز مدت       

با اينحال ميزان بارندگي طي فصل         . پراكنش متفاوتي داشت   
  تنها به    ٧٩ – ٨٠در سال زراعي    )  خرداد -اسفند(رشد نخود   

از نظر درجه حرارت تفاوت     .  درصد ميانگين دراز مدت رسيد     ٣٣
  و ميانگين دراز مدت      ٧٩ – ٨٠چنداني بين ماه هاي سال زراعي      

 . اين ماهها وجود نداشت
 تعداد نيام در بوته

همراه با معني دار بودن اثر رقم و تراكم بوته بر تعداد نيام در             
بوته، همة اثرات متقابل دوگانه براي تعداد نيام در بوته معني دار            
                                                                                    

1. Statistical Analysis System (SAS) 
2. Excel 
3. Least Significant Difference 
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ارقام به دو محيط عكس العمل متفاوتي نشان        ). ٢جدول  (بودند  
در رقم هاشم آبياري تكميلي باعث كاهش         ). ١ شكل(داده اند  

 اين رقم ديررس در       از آنجا كه    .تعداد نيام در بوته شده است       
 احتماالًزمان انجام آبياري از رشد رويشي برخوردار بوده است             

فراهم شدن رطوبت باعث تداوم رشد رويشي و تأخير در رشد              
و ژنوتيپ  در عين حال تعداد نيام در بوته د       . زايشي آن شده است   

ديگر چندان تحت تأثير محيط قرار نگرفت،  چرا كه در هنگام              
  تقريباً انجام آبياري تكميلي نيام بندي در دو ژنوتيپ اخير              

) ١٩٩٤(اين نتيجه با گزارش ياداو و همكاران         . تكميل شده بود  
سازگار نيست، كه به نظر مي رسد       ) ١٩٨٠(و سينگ و بوشان      

   آزمايش حاضر   ري تكميلي در  دليل آن دير هنگام بودن آبيا       
 و رقم   ٤/١٦ محلي گريت با ميانگين          توده  بطور كلي . باشد

 به ترتيب داراي حداكثر و حداقل تعداد         ١/١٠هاشم با ميانگين    
 نيز با ميانگين    ١٢ – ٦٠ – ٣١ كرج   ژنوتيپ. نيام در بوته بودند   

.  نيام در بوته اختالف معني داري با دو رقم ديگر داشت              ٨/١٢
 هاشم يك رقم نسبتاً ديررس با طول دوره رشد رويشي زياد            رقم

بوده و اين امر باعث شد كه گلدهي آن با درجه حرارت باالي                
آخر فصل رشد برخورد كند و احتمال دارد كه تعداد زيادي از               
گلها در اثر دماي باال ريزش كرده باشند، در نتيجه تعداد نيام در             

 گياهان رشد نا محدودي نظير       اصوالً در  .بوته كاهش يافته باشد   
نخود نامساعد بودن شرايط محيطي تأثير منفي زيادي بر روي            

زودرس بودن ژنوتيپهاي   ). ٢٥(تعداد ميوه يا نيام خواهد داشت        
گياهان زراعي در اجتناب آنها از تنشهايي نظير كم آبي و گرما و             

 توده  ).١١(به حداقل رساندن كاهش عملكرد تأثير بسزائي دارد          
حلي گريت كه به شرايط آب و هوايي خرم آباد سازگاري بااليي            م

 دارد با به جلو انداختن رشد رويشي حداقل تا حدودي از برخورد           
 دماي باال اجتناب نموده، در نتيجه گلدهي آن در دماهاي                با

نسبتاً پائين تر و همچنين رطوبت بيشتر خاك صورت گرفته              
ا كاهش درصد عقيم    مجموعه عوامل فوق باعث شده تا ب       . است

ماندن گل ها در ژنوتيپ اخير ميانگين نيام در بوته آن نسبت به             
 بطور كلي، تأثير منفي تنش كمبود       .ديگر ژنوتيپ ها بيشتر باشد   

، )١٩٩٠(آب بر روي اجزاء عملكرد دانه نخود مورد تأييد ساكسنا         
نيز قرار  ) ١٩٨٠(و سينگ و بوشان      ) ١٩٩٤(ياداو و همكاران     

 .گرفته است
ارقام از نظر تعداد نيام در بوته واكنش هاي متفاوتي به تراكم           

اگر چه در هر سه ژنوتيپ افزايش تراكم         ). ٢ شكل(نشان دادند   
كاهش تعداد  نيام را بدنبال داشت ولي ميزان كاهش در رقم                

بطور كلي  . هاشم شديد تر بوده و منجر به پيدايش اثر متقابل شد         
 نيام در بوته به ترتيب در تراكم هاي         باالترين و پايين ترين تعداد   

دليل كاهش كلي تعداد    .  بوته در متر مربع حاصل شد      ٤٤ و   ٢٠
 بوته در متر مربع مي تواند تشديد          ٤٤نيام در بوته در تراكم        

در تراكم پايين محدوديت هاي    . رقابت براي عوامل محيطي باشد    
محيطي چندان شديدي براي گياه وجود نداشته و گياه  نور                

 آب و مواد غذايي نسبتاً كافي جذب كرده، در               بويژهافي و    ك
نتيجه در زمان مناسب وارد فاز گلدهي مي شود و در اين شرايط             
منطقي است كه بعد از تشكيل گلها به دليل فراهم بودن مواد               

 باقري و همكاران    . فتوسنتزي ريزش گل و نيام كمتر باشد          
 .نيز نتايج مشابهي را گزارش كردند) ١٣٧٩(

 

 
 اثر متقابل محيط با رقم بر تعداد نيام در بوته، ستونهاي -١شكل 

داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس آزمون 
LSDمي باشند . 

 
 اثر متقابل رقم با تراكم بر تعداد نيام در بوته، ستونهاي -٢شكل 

داراي حروف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس آزمون 
LSDمي باشند  .
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 . نتايج تجزيه آماري عملكرد و اجزاء عملكرد نخود تحت تأثير محيط، تراكم بوته و ژنوتيپ– ٢جدول 
 ١ميانگين مربعات

عملكرد بيولوژيك  وزن صددانه عملكرد دانه شاخص برداشت
 تعداد دانه
 در نيام

 تعداد نيام
 در بوته

درجه 
 آزادي

 منابع تغيير

 محيط  ١ ٨٢/٣ ٠٠٩/٠ ٢٦/٢١** ١٢٤٥٠٠** ٨٦/٠ ٦٩١٣٠
 ) محيط(تكرار ٤ ٢١/٩ ٠٠٢/٠ ٩٣/٠ ٤٣٠٥ ١٥/١ ٣٤٩٢٤

 تراكم ٣ ٤٥/٤٨٩** ٠٣٥/٠** ٢١/١٩** ٣٩٩٦٦٧** ٦/٧٤** ١١٦٩٣٢١**
 رقم ٢ ٣٢/٢٣٨** ٠١٧/٠** ٠٩/٥٩٥** ٣١٩٦٠٨٩** ٥٣٨٣** ٦٥٥٥٤٧**

 تراكم× محيط  ٣ ٣٩/٢٢** ٠٠١/٠ ٣٣/٠ ٢٤٧٢٢** ٠٠/١ ١٠٤٢١١
 رقم× محيط  ٢ ٣٩/٣٠** ٠٠٤/٠** ٧٦/٨** ٢٥٢٢٥٤** ٩٠/٠ ١٩٢٣٧٤٨**
 تراكم× رقم  ٦ ٢١/١٦** ٠٠١/٠ ٥٦/٠ ٢٢٦١٨** ١٠/٣٢ ٩٦٩٣٩*

 تراكم × رقم × محيط  ٦ ٣٩/٢ ٠٠١/٠ ٢٤/٠ ٥/٤٣١٣ ٦٠/٠ ٢٩٠٠٣
 خطاي آزمايش ٤٤ ٢١/٤ ٠٠١/٠ ٢٥/٠ ٤٤٦٥ ٨٥/١ ٤٠٢٩٥

 . درصد١ و ٥ل  به ترتيب  معني دار در سطوح احتما** و *
 

در دو محيط تعداد نيام در بوته واكنش متفاوتي به تراكم              
اگر چه تعداد نيام در بوته با افزايش تراكم          ). ٣ شكل(نشان داد   

در هر دو محيط كاهش يافت ولي ميزان اين كاهش در محيط              
ديم با آبياري تكميلي كمتر بوده كه همين امر در معني دارشدن           

احتمال دارد كه در محيط ديم با        . اشته است ثير د أاثر متقابل ت  
هر (آبياري تكميلي، انجام آبياري سبب ريزش درصد كمتري            

 و توده محلي    ١٢-٦٠-٣١ كرج   ژنوتيپاز نيام ها در    ) چند جزئي 
) ١٩٩٠( ساكسنا    .گريت در مقايسه با محيط ديم شده باشد           

ميزان و نحوة تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه نخود را تابع               
 مان و شدت تنش از يك طرف و ميزان تحمل رقم به اين تنش  ز

تأثير جدي تنش خشكي بر تعداد       . از طرف ديگر دانسته است     
 .گزارش شده است) ٣٢(نيام در نخود قبالً 

 

 
 اثر متقابل محيط با تراكم بوته بر تعداد نيام در بوته، – ٣شكل 

ار براساس ستونها داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني د
.  مي باشندLSDآزمون 

 
  براي اثر تراكم بوته بر عملكرد و اجزا عملكرد نخود١ مقايسه ميانگين ها– ٣جدول 

عملكرد بيولوژيك 
(kg/ha) 

 شاخص
 (%) برداشت 

عملكرد دانه 
(Kg/ha) 

وزن صددانه 
(gr) 

 تعداد دانه
  در نيام

 تعداد نيام
  در بوته

 تعداد بوته در متر مربع 

a ٢٣١٥ a ٣/٤٦ a ١٠٧٩ a ١/٢٤ a ٠٩/١ a٢٠ ٨/١٩ 
b ٢٢٢٢ ab ٤/٤٥ b ١٠١١ b ٤/٢٣ b ٠٧/١ b٢٨ ٧/١٤ 
b ١٨٧٥ b ٧/٤٤ c ٨٩٦ c ٥/٢٢ c ٠٢/١ c٣٦ ٣/١٠ 
b ١٧٩٦ c ٦/٤١ d ٧٤٩ d ٧/٢١ d ٩٩/٠ d٤٤ ٨/٧ 
         ٤/١ ٠٢/٠ ٣/٠ ٤٥ ٩/٠ ١٣٥ LSD 

 . درصد مي باشند٥مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري معني دار در سطح  ميانگين هاي هر ستون كه حداقل داراي يك حرف -١
 



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٢٤

 

 تعداد دانه در نيام
با ). ٢جدول  (اثر تراكم بر تعداد دانه در نيام معني دار بود            

 بوته در متر مربع، تعداد دانه در نيام         ٤٤ به   ٢٠افزايش تراكم از    
يزان در تراكم پايين م   . )٣جدول   ( كاهش يافت  ٩٩/٠ به   ٠٩/١از  

رقابت كم بوده و شرايط جهت انجام بيشتر فتوسنتز توسط گياه            
نيام هايي كه در اين شرايط تشكيل          . نسبتاً فراهم مي باشد   

مي شوند بعلت فراهم بودن مواد فتوسنتزي از پتانسيل توليد             
از طرف ديگر در    . تعداد دانه بيشتري در نيام برخوردار هستند       

حتاني گياه نيز مي توانند تشكيل     تراكم كم نيام ها در بخش هاي ت     
 احتماالً  اين دسته از نيام ها چون زودتر تشكيل مي شوند          . شوند

تنش حرارتي و رطوبتي آخر فصل تأثير كمتري روي آنها                 
اين در حالي است كه در تراكم هاي باال وضعيت               . مي گذارد

نيز گزارش داده است كه با       ) ١٩٩٠(بوكوئت  . بالعكس مي باشد 
. راكم بوته تعداد دانه در نيام گياه سويا كاهش يافت            افزايش ت 

نيز مشاهده كردند كه با افزايش تراكم        ) ١٩٧٧(ايمر و همكارن    
 . بوته از تعداد دانه در نيام گياه لوبيا كاسته مي شود

اثر متقابل محيط با رقم براي تعداد دانه در نيام در سطح               
نكه بطور كلي   ضمن آ ). ٢جدول  ( درصد معني دار بود     ١احتمال  

ميانگين تعداد دانه در نيام هم در بين دو محيط و هم در بين                
 در  ١٢-٦٠-٣١ كرج   ژنوتيپسه ژنوتيپ چندان متفاوت نبود،        

محيط ديم با آبياري تكميلي داراي بيشترين و توده  محلي                
گريت در محيط ديم داراي كمترين تعداد دانه در نيام بود                 

بنظر . ش اثر متقابل شد     و همين امر سبب پيداي      ) ٤ شكل(
 در اين شرايط با رشد متعادل        ١٢-٦٠-٣١ كرج ژنوتيپمي رسد  

رويشي و زايشي و توليد تعداد نيام نه چندان زياد در هر بوته                
تعداد دانه بيشتري در هر نيام توليد كرده، در حاليكه در توده               
محلي گريت توليد نيام هاي زياد و محدوديت رطوبتي در كشت           

 روابط  .ه كاهش تعداد دانه در نيام آن شده باشد           ديم منجر ب  
مقصد در گياه بويژه طي دورة دانه بندي تأثير             -متقابل مبدإ 

بسزائي در تعداد ميوه و دانه و بدنبال آن اندازه ميوه يا دانه دارد              
هنگاميكه گياه با شرايط نامساعد محيطي مواجه         ). ٢٥ و   ١٨(

)  مورد گياه حاضر    نيام در (شود از طريق تنظيم تعداد مقصد         
  .نسبت بين مبدا و مقصد تنظيم مي گردد

 دانه وزن صد
وزن ). ٢جدول  (اثر تراكم بوته بر وزن صد دانه معني دار بود          

 بوته در متر مربع به        ٤٤،  ٣٦،  ٢٨،  ٢٠صددانه در تراكم هاي     
 گرم بود كه اختالف همه آنها       ٧/٢١ و   ٥/٢٢،  ٤/٢٣،  ١/٢٤ترتيب  

در تراكم باال اوالً شاخه هاي تحتاني        . )٣جدول   (معني دار بود 
كنوپي ممكن است محدوديت نور داشته باشند، و دوماً فزوني             
تعداد بوته در واحد سطح باعث افزايش تعرق شده و در نتيجه              
گياهان ممكن است در معرض تنش رطوبتي بيشتري قرار گرفته          
و بدنبال كاهش فتوسنتز و كمبود توليدات فتوسنتزي قابل              

اگر چه در بين اجزاء       . ال به دانه وزن صد دانه كاهش  يابد         انتق
عملكرد دانه به طور كلي در اكثر گياهان وزن دانه از تغيير                  

 ولي بوكوئت   ) ٢٤،   ١٧( پذيري كمتري برخوردار است       
در گندم  و زوپ و        ) ١٩٩٠( در سويا، هاكل و بيكر     ) ١٩٩٠(

زايش تراكم  در گلرنگ مشاهده نمودند كه با اف      ) ١٩٩٢(همكاران  
ولي قدر مسلم آنكه ميزان       . بوته وزن هر دانه كاهش مي يابد       

تغييردر وزن هزار دانه در اثر محدوديت شرايط و عوامل محيطي           
 ).٢٥(تابع شدت و طول دوره چنين محدوديت هائي است 

 

 
 اثر متقابل محيط با رقم بر تعداد دانه در نيام، ستونهاي -٤شكل 

تفاوت آماري معني دار بر اساس آزمون داراي حرف مشترك فاقد 
LSDمي باشند . 

 
اثرات متقابل عوامل آزمايشي به جز اثر متقابل رقم با محيط           

وزن صد دانه   ). ٢جدول  (براي وزن صد دانه معني دار نبودند         
 گرم  ٤/٠توده محلي گريت در محيط ديم با آبياري تكميلي              

ن صد دانه دو    با اينحال وز  ). ٥ شكل(بيشتر از محيط ديم بود       
رقم ديگر بين دو محيط فاقد تفاوت معني داري بوده و همين              
. تفاوت اندك سبب معني دار شدن اثر متقابل ياد شده گرديد             

بطور كلي بيشترين و كمترين وزن صد دانه به ترتيب متعلق به             
 و هاشم بود و وزن صد دانه در محيط           ١٢-٦٠-٣١كرج   ژنوتيپ
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٣١ كرج   ژنوتيپ.  از محيط ديم بود    ديم با آبياري تكميلي بيشتر    
 با داشتن تعداد متوسطي نيام در بوته بنظر مي رسد كه           ١٢-٦٠-

رقابت بين نيام هاي آن زياد نباشد، در نتيجه مواد فتوسنتزي             
بنحو مطلوب تري به دانه  ها اختصاص مي يابد، در حاليكه در توده           

رقابت بين  محلي گريت در اثر تعداد زياد نيام در بوته و تشديد             
در رقم هاشم از    . آنها وزن صد دانه تا حدودي كاهش يافته است        

آنجا كه دوره پرشدن دانه به تنش رطوبتي و همچنين گرماي              
. اواخر بهار برخورد كرد، وزن صد دانه به شدت كاهش يافت               

 وزن   بين  تفاوت معني دار   وجود نيز) ١٣٧٦(يوسفي و همكاران    
 .  گزارش كردندرا صد دانه توده هاي مختلف نخود

با توجه به اينكه آبياري در زمان نيام بندي صورت گرفت،              
بنظر مي رسد كه محدوديت رطوبت در اين مرحله از رشد در اثر            
آبياري تا حدودي برطرف شده و با فراهم شدن زمينه براي                
تداوم بيشتر فتوسنتز، مواد فتوسنتزي بيشتري براي پركردن           

بعبارت ديگر وجود رطوبت در     . ده است دانه ها در دسترس بوته بو    
محيط باعث مي شود كه ريشه ها بتوانند آب و عناصر غذايي               
بيشتري را جذب كرده و به تجمع ماده خشك بيشتر بويژه در              

نيز ) ١٣٧٦(در آزمايش يوسفي و همكاران       . دانه ها ادامه دهند  
آبياري تكميلي باعث افزايش وزن صد دانه نخود گرديد و ليكن            

 .  افزايش معني دار نبوداين

 
  اثر متقابل محيط با رقم بر وزن صد دانه، ستونها -٥شكل 

 داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار براساس 
 . مي باشندLSDآزمون 

 
 عملكرد دانه

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه عالوه بر اثر                
عملكرد دانه در واحد    تراكم و رقم كليه اثرات متقابل دوگانه بر          

اگر چه بطور كلي با     ). ٢جدول  (سطح تأثير معني داري داشتند     

افزايش تراكم بوته از عملكرد دانه كاسته شد ولي در محيط ديم            
ميزان اختالف بين تراكم هاي مختلف بيشتر از محيط ديم با              

و همين امر سبب پيدايش اثر        ) ٦ شكل(آبياري تكميلي بود     
يط ديم ميزان تنش رطوبتي بيشتر بوده و با          در مح . متقابل شد 

افزايش تراكم حجم رويشي زياد در واحد سطح باعث تلفات آب            
و در نتيجه كاهش عملكرد دانه بواسطه محدوديت رطوبتي              

با افزايش تراكم بوته اگر چه تعداد  بوته در واحد سطح            . مي شود
 ها با  افزايش يافت، وليكن در اثر تشديد رقابت عملكرد تك بوته          

شدت بيشتري كاهش يافت، بطوريكه مجموع كاهش عملكرد           
تك بوته ها بيشتر از افزايش عملكرد حاصل از زياد شدن تعداد             

با ژنوتيپ ها و شرايط محيطي كه اين        . بوته در واحد سطح بود     
 بوته در متر مربع         ٢٠آزمايش در آن اجرا شد، تراكم              

در اين تراكم   . د بو  دانه مطلوب ترين تراكم جهت حصول عملكرد    
رشد رويشي بي رويه صورت نگرفته و مقدار متعادلي از رشد               

 هاي باالي گياهي با      در تراكم . رويشي و زايشي حاصل مي شود     
 رشد  به دليل مصادف شدن    ، رويشي افزايش در حجم اندامهاي   

 ، تنش رطوبتي و حرارتي     ا نيام بندي و پرشدن دانه ها ب      وزايشي  
 چنين پديده اي گاهاً بويژه در مورد        .بدعملكرد دانه كاهش مي يا   

گياهان زراعي رشد نامحدود، نظير نخود، محدوديت منابع در            
باقري و همكاران   ). ٢٥(اواخر دورة رشد گياه را تشديد مي سازد         

نيز كاهش در عملكرد دانه نخود ديم در شمال خراسان          ) ١٣٧٩(
 مطالعات بعالوه،   .در اثر تراكم هاي باال را گزارش كرده اند            

 بوته در متر مربع را بعنوان        ٤٥ الي   ٢٠تراكم  ) ١٥ ،٦ (ديگري
 .تراكم بهينه پيشنهاد كرده اند

 
.  اثر متقابل محيط با تراكم بوته بر عملكرد دانه در هكتار– ٦شكل 

ستونهاي داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس 
 . مي باشندLSDآزمون 



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٢٦

 

لكرد دانه در ميحط ديم با آبياري          اگر چه بطور كلي عم      
 بيشتر بود و همچنين رقم هاشم درهر دو محيط از                يتكميل

ولي عملكرد دانه   ) ٧ شكل(عملكرد دانه كمتري برخوردار بود       
 با   ديم  در محيط  ١٢-٦٠-٣١ كرج   ژنوتيپ و    گريت توده  محلي 

آبياري تكميلي افزايش يافته در حاليكه عملكرد رقم هاشم               
.  نكرد و از اينرو اثر متقابل مربوطه معني دار شد           تفاوت چنداني 

در محيط ديم با آبياري تكميلي فراهم شدن رطوبت باعث                
افزايش وزن صد دانه در توده محلي و افزايش تعداد دانه در نيام             

 شده و در نتيجه عملكرد دانه آنها        ١٢-٦٠-٣١ كرج   ژنوتيپبراي  
و رامتكه و   ) ١٣٧٩(طليعي و صياديان    . نيز افزايش يافته است   

در ) ١٩٩٤(در نخود ديم و ني و همكاران           ) ١٩٩٨(همكاران  
نخودفرنگي نيز افزايش عملكرد دانه در اثر انجام آبياري تكميلي           

نيز تاثير مثبت   ) ١٩٩٤(ياداو و همكاران     . . را گزارش كرده اند  
بر . دآبياري تكميلي بر عملكرد دانه نخود را گزارش كرده ان             

كمبود آب در مرحله     ) ١٩٩١(يون و پيجريا     اساس نتايج دات   
خطي پر شدن دانه سبب كاهش  محسوس عملكرد دانه                  

 بيشترين عملكرد دانه با       .حبوباتي نظير نخودفرنگي مي شود      
 ٢٠توده محلي گريت در محيط ديم با آبياري تكميلي با تراكم              

علت برتري توده محلي گريت تيپ      . بوته در متر مربع بدست آمد     
رده، توليد تعداد زياد نيام در بوته، ماده خشك باال و           رشدي گست 

اين توده با برخورداري از تيپ       . در عين حال زودرسي آن بود      
رشد گسترده سريعتر فضاي بين رديف ها را پوشانده و از تشعشع           

زودرسي آن نيز باعث     . خورشيدي استفاده بهتري نموده است     
 تنش رطوبتي و    شده كه گلدهي و نيام بندي آن قبل از تشديد          

رقم هاشم با داشتن تيپ رشدي بر           . حرارتي صورت بگيرد   
افراشته از فواصل بين رديف ها استفاده كمتري نموده و دير               
رسي آن نيز باعث شده كه زمان تشكيل اجزاء عملكرد آن با                
تنش حرارتي و رطوبتي مواجه شود و در نتيجه  عملكرد دانه آن             

 ژنوتيپ. زمايش كاهش يافت  در شرايط محيطي حاكم بر اين آ        
 داراي تيپ رشدي حد واسط بوده و با توليد            ١٢-٦٠-٣١كرج  

تعداد متعادلي نيام توانست تعداد دانه در نيام، وزن صد دانه و              
در نتيجه عملكرد دانه آن نيز        و بيشتري داشته شاخص برداشت   

اگر چه به طور كلي رقم هاشم نسبت به دو          . تا اندازه اي باال باشد   
 ديگر از عملكرد دانه كمتري برخوردار بود و با افزايش              تيپژنو

تراكم نيز از متوسط عملكرد دانه ژنوتيپ ها كاسته شد ولي در              
 ميزان كاهش عملكرد دانه در اثر           ١٢-٦٠-٣١ژنوتيپ كرج    

كه همين امر سبب     ) ٨ شكل(افزايش تراكم نسبتاً كمتر بود        
 .معني دار شدن اثر متقابل مربوطه شد

 
ستونهاي .  اثر متقابل محيط با رقم بر عملكرد دانه در هكتار-٧شكل 

داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس آزمون 
LSDمي باشند . 

 

 
.  اثر متقابل رقم با تراكم بوته برعملكرد دانه در هكتار-٨شكل 

ستونهاي داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس 
 . مي باشندLSDآزمون 

 
 شاخص برداشت

عالوه بر اثر رقم و اثر تراكم بوته، اثر متقابل رقم با تراكم                 
با افزايش  ). ٢جدول  (بوته نيز بر شاخص برداشت معني دار بود         

تراكم بوته از شاخص برداشت كاسته شد بطوريكه بطور متوسط           
شاخص )  درصد  ٦/٤١(و كمترين     )  درصد  ٣/٤٦(بيشترين   

 بوته در   ٤٤ بوته و     ٢٠يب مربوط به تراكم هاي      برداشت به ترت  
، ولي ارقام در واكنش به تراكم رفتار          )٣جدول   (متر مربع بود  

 بوته در   ٤٤ به   ٢٠با افزايش تراكم از      .  نسبتاً متفاوتي داشتند  
-٣١ كرج   ژنوتيپمتر مربع شاخص برداشت توده محلي گريت،         

 درصد  ٤/١٠  و ٧/١،  ٨/٢ و رقم هاشم به ترتيب به ميزان         ١٢-٦٠
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كه همين تفاوت در تغيير شاخص          ) ٩ شكل(كاهش يافت    
دليل كاهش  . برداشت ارقام با تراكم سبب ايجاد اثر متقابل شد         

شديد شاخص برداشت رقم هاشم كاهش شديد عملكرد دانه آن           
در شرايطي كه محدوديت رطوبت       .  باال بود    گياهي در تراكم 

م و بيش از حد     وجود دارد هر عاملي كه سبب مصرف زود هنگا         
رطوبت خاك شود بر عملكرد  نهايي دانه تاثير منفي خواهد                

در آزمايش حاضر با عنايت به ديم بودن شرايط و پايين           . گذاشت
بودن نزوالت، افزايش تراكم با تسريع و تشديد تخليه رطوبت             
خاك سبب محدوديت بيش از پيش رطوبت خاك در مرحله              

عملكرد دانه و شاخص      دانه بندي شده كه در نهايت كاهش           
و هم صديق   ) ١٩٨٨(هم  سينگ   . برداشت را بدنبال داشته است    

گزارش كردند كه با افزايش تراكم بوته شاخص برداشت         ) ١٩٨٤(
عليرغم عدم تفاوت چندان بين توده           . نخود كاهش يافت    

، شاخص برداشت رقم     ١٢-٦٠-٣١ كرج   ژنوتيپمحلي گريت و   
شديداً كوچكتر بود كه اين      ياد شده    ژنوتيپهاشم نسبت به دو     

 رقمامر به ديررسي و عدم تشكيل به موقع گل و نيام و دانه در                
تفاوت شاخص برداشت بين ژنوتيپ هاي         . اخير بر مي گردد    

). ١٢(مختلف نخود توسط ساير محققين نيز گزارش شده است           
تفاوت در الگوي توزيع و تخصيص مواد فتوسنتزي بين                  

 در شاخص برداشت در گياهان         ژنوتيپ ها اغلب سبب تفاوت     
 .مختلف مي شود

 
 اثر متقابل رقم با تراكم بوته بر شاخص برداشت، ستونهاي -٩شكل 

داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس آزمون 
LSDمي باشند . 

 
 عملكرد بيولوژيك

عالوه بر اثر تراكم و اثر رقم، اثرات متقابل محيط با رقم و                
 با تراكم بر عملكرد بيولوژيك معني دار بودند             همچنين رقم 

اگر چه بطور كلي با افزايش تراكم بوته از عملكرد            ). ٢جدول  (
بيولوژيك كاسته شد و بعالوه در بين سه رقم، هاشم از عملكرد             
بيولوژيك كمتري برخوردار بود ولي عكس العمل عملكرد               

دودي بيولوژيكي ارقام در تراكم هاي مختلف و دو محيط تا ح             
در توده محلي گريت با       ). ١١ و    ١٠ شكل هاي(متفاوت بود    

افزايش تراكم شاخص برداشت سيري نزولي را طي كرد ولي در            
 ديگر كاهش شاخص برداشت پس از افزايش تراكم           ژنوتيپدو  

 بوته در متر مربع آغاز شد و همين امر سبب               ٢٨به بيش از     
 افزايش تراكم   با. معني دار شدن اثر متقابل رقم در تراكم شد          

بوته ميزان شاخ و برگ در واحد سطح زياد مي شود كه سطح                
مصرف رطوبت خاك، تنش رطوبتي       تعرق كننده زياد شده و با      

زودتر رخ مي دهد و مجموعه اين عوامل باعث كاهش عملكرد             
كامل و  . دانه و در نتيجه كاهش عملكرد بيولوژيك مي شوند           

ماده خشك نخود با     گزارش كردند كه كل       ) ١٩٧٨(همكاران  
 .افزايش تراكم بوته ممكن است كاهش يابد

 
 اثر متقابل رقم با تراكم بوته بر عملكرد بيولوژيك، -١٠شكل 

ستونهاي داراي حرف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس 
 . مي باشندLSDآزمون 

 

 
 اثر متقابل محيط با رقم بر عملكرد بيولوژيك، ستونهاي -١١شكل 

راي حروف مشترك فاقد تفاوت آماري معني دار بر اساس آزمون دا
LSDمي باشند . 



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٢٨

 

توده محلي گريت  با زود رسي و با برخورداري از فرم رشدي             
كه استفاده مناسب و به موقع از منابع بويژه رطوبت و تشعشع و              
دماي نسبتاً مناسب را فراهم مي كند با توليد تعداد نيام زيادتر و             

عملكرد دانه باالتر توانائي توليد عملكرد بيولوژيك        به دنبال آن    
به همين منوال،  احتمال مي رود عامل كاهش        . باالتري را داشت  

بيولوژيك رقم هاشم ديررسي و برخورد مراحل پاياني           عملكرد
رشد با شرايط نامساعدتر محيطي و پايين بودن عملكرد دانه آن            

نيز ارقام از نظر     ) ١٣٧٦(در مطالعه يوسفي و همكاران        . باشد
 . عملكرد بيولوژيك اختالف معني داري داشتند

 كرج   ژنوتيپ با اينكه عملكرد بيولوژيك توده محلي گريت و        
 در اثر آبياري تكميلي افزايش يافت عملكرد                ١٢-٦٠-٣١

بيولوژيك رقم هاشم در اثر آبياري تكميلي كاهش يافت و همين           
حداكثر بودن  . شدامر سبب معني دار شدن اثر متقابل مربوطه          

عملكرد بيولوژيك توده محلي گريت و حداقل بودن عملكرد              
بيولوژيك رقم هاشم در محيط ديم با آبياري تكميلي به ترتيب            
به افزايش و كاهش عملكرد دانه آنها در محيط هاي مذكور                

 . ارتباط دارد
 نتيجه گيري كلي

در مطالعه حاضر اجراي آزمايش در هر دو محيط در                  
يكسان صورت گرفت و مي توان گفت كه تا زمان انجام           شرايطي  

آبياري تكميلي ژنوتيپ ها و تراكم هاي مورد استفاده همگي در           
بنابر اين دليلي   . معرض عوامل محيطي نسبتاً يكساني بوده اند       

براي وجود تفاوت معني دار بين صفاتي كه مربوط به قبل از                
وجود .  ندارد تكميلي هستند در دو محيط وجود        انجام آبياري 

تفاوت بين دو محيط منحصراً براي صفاتي كه مربوط به بعد از              
آبياري تكميلي در    . آبياري تكميلي هستند قابل انتظار است        

 چون در اين مرحله در بيشتر . صورت گرفتنيام بندي مرحله 

ژنوتيپ ها رشد رويشي تقريباً متوقف شده است و تعداد نيام ها و            
دانه هاي موجود در هر نيام نيز تعيين          حتي تا حدود زيادي       

شده اند بنابر اين اگر قرار باشد تغييري در عملكرد دانه، عملكرد            
بيولوژيك يا حتي شاخص برداشت در اثر انجام آبياري تكميلي            

از اينرو  . بوجود آيد بايستي از طريق تغيير در وزن صد دانه باشد          
ن اجراي اين   در شرايط محيطي حاكم بر خرم آباد طي مدت زما         

 و با انجام آبياري تكميلي در          ١٣٨٠آزمايش در سال زراعي       
مرحله پرشدن دانه ها وزن صد دانه بويژه در توده  محلي گريت             
افزايش يافت و بدنبال آن عملكرد دانه نيز تا حدودي در مقايسه            

در نهايت   بهبود يافت و  ) بدون آبياري تكميلي  (با محيط ديم     
متعاقب چنين تغييراتي بويژه در توده         عملكرد بيولوژيك نيز     

 .محلي افزايش معني داري نشان داد
 اگر چه ميزان افزايش عملكرد دانه حاصل از انجام آبياري            

از نظر آماري    )  درصد ١٣حدوداً  (تكميلي در اين آزمايش        
معني دار بود ولي ممكن است چنين افزايشي از اهميت اقتصادي          

 با اينحال ممكن است براي          .خيلي بااليي برخورددار نباشد     
آندسته از زارعيني كه بتوانند آبياري تكميلي را قبل از آغاز دانه             
 بندي انجام دهند درصد افزايش عملكرد دانه از مقدار حدوداً              

بدست آمده در اين مطالعه بيشتر بوده و در اين صورت              % ١٣
 .اقدام به آبياري تكميلي از توجيه اقتصادي برخوردار گردد              

هي است كه تكرار آزمايش به حصول اطمينان از اعتبار نتايج           بدي
 .در درازمدت كمك خواهد نمود

 
 سپاسگزاري

آزمايش حاضر با مساعدت هاي دانشكده هاي كشاورزي            
دانشگاههاي صنعتي اصفهان و لرستان صورت گرفته است كه            

 .بدينوسيله تشكر و قدرداني مي شود
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SUMMARY 

 
Chickpea (Cicer arietinum) is a major legume crop being produced under dryland 

conditions of Lorestan with little detailed information on concomitant impacts of 
varying plant densities and water regimes on its agronomic performance. In order to 
study growth, grain yield and yield components in three chickpea genotypes of Greet, 
Karaj 12-60-31, and Hashem, at four plant densities (20, 28, 36 and 44 plants m-2) under 
two soil moisture regimes (dryland with and without supplementary irrigation) in 
Khorram-abad, Lorestan, two field experiments were conducted during 2000-2001 
growing  season at the Agricultural Research Station,  College of Agriculture, Lorestan 
University, Khorram-abad. Each experiment was a RCBD with a factorial layout in 
three replicates. The supplementary irrigation treatment was implemented at grain 
filling stage. Supplementary irrigation led to a significant increase in grain weight and 
grain yield. Grain yield components (grain weight, pod per plant and grains per pod) as 
well as grain yield were decreased with an increase in plant density. While genotype 
Greet produced a larger number of pods per plant, grain yield as well as final dry matter, 
Karaj 12-60-31 produced a more pronounced number of grains per pod, grain weight 
and harvest index, as compared with other genotypes. It could be concluded that with 
the environmental conditions experienced in 2000-2001 growing season and genotypes 
employed in this study, planting genotype Greet at 20 plants m-2 along with 
supplementary irrigation may lead to a significant increase in grain yield under dryland 
conditions in Khorram-abad.  
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