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تأثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود
در دو کشت پاییزه و بهاره در استان لرستان
علی غالمیزالی ،1پرویز احسانزاده *2و جمشید رزمجو

3

 2 ،1و  .3کارشناس ارشد ،دانشیار و استاد ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت - 1313/6/11 :تاریخ تصویب)1313/12/23 :

چکیده
بهمنظور مطالعة عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم نخود آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو زمان کشت بهاره و پاییزه در نورآباد-لرستان اجرا شد.
عامل اصلی شامل چهار رژیم آبیاری (بدون آبیاری 111 ،57 ،و  171میلیمتر) براساس تبخیر از تشت
تبخیر کالس  ،Aو عامل فرعی شامل شش رقم نخود (آرمان ،آزاد ،هاشم ،ILC-482 ،گریت و نورآباد)
بود .کشت پاییزه بهترتیب سبب افزایش  99/1 ،96/1 ،91/1 ،1/7 ،5/1 ،77/1و  7/5درصدی تعداد
نیام بارور ،ارتفاع ،وزن صددانه ،عملکرد دانة بوته ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و شاخص
برداشت شد .سطوح آبیاری پس از  111 ،57و  171میلیمتر تبخیر بهترتیب با میانگین  2121 ،2316و
 2111کیلوگرم در هکتار سبب افزایش  63 ،51و  79درصدی عملکرد دانه نسبت به سطح بدون
آبیاری شدند .ارقام گریت و هاشم بهترتیب با میانگین  2111و  1557کیلوگرم در هکتار بیشترین و
کمترین عملکرد دانه را تولید کردند .اگرچه کشت پاییزة رقم گریت بههمراه آبیاری پس از 57
میلیمتر تبخیر به حداکثر عملکرد در این منطقه منجر شد ،آبیاری پس از  171میلیمتر تبخیر نیز سبب
بهبود چشمگیر عملکرد دانه در کشت پاییزه شد.
واژههای کلیدی :تنش خشکی ،فصل کشت ،نخود دیم.
مقدمه
حبوبات پس از غالت ،دومین منبع مهم غذایی بشر
بهشمار میروند ( Koocheki & Bananian Aval,
 .)1996دانة حبوبات با برخورداری از  11تا  92درصد
پروتئین در تغذیة بشر بسیار اهمیت دارد .بهعالوه
قابلیت همزیستی این تیره با باکتریهای جنس ریزوبیوم
سبب تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه و
حاصلخیزی خاک میشود (Dahan, 1998; Lopez-
 .)bellido et al., 1998نخود ایرانی 1از مهمترین گیاهان
زراعی خانوادة بقوالت بوده که از نظر اهمیت تولید مواد
غذایی در بین حبوبات جایگاه سوم جهانی را با تولید
* تلفن03199149910 :

 11/4میلیون تن در سطح زیر کشت معادل  19/2میلیون
هکتار به خود اختصاص داده است ( .)FAO, 2011استان
لرستان بخش زیادی از سطح زیر کشت و تولید نخود
کشور را در بر میگیرد .براساس آمارنامة کشاورزی سال
زراعی  1931-32سطح زیر کشت نخود آبی و دیم
بهصورت پاییزه ،انتظاری و بهاره در استان لرستان
 191420هکتار است (.)Anonymous, 2014
بهطور کلی در نواحی مدیترانهای و نیمهخشک،
تنش خشکی یکی از مهمترین تنشهای غیرزیستی
است که عملکرد گیاه نخود را تحت تأثیر قرار میدهد
( .)Gaur et al., 2008در بخش غربی ایران ،رطوبت اولیه
E-mail: ehsanzadehp@gmail.com
1. Cicer arietinum L.
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در مراحل رویشی و زایشی یکی از مهمترین عوامل
محدودکنندة تولید نخود بوده و شدت تنش رطوبتی
بسته به مقدار و توزیع بارش از سالی به سال دیگر
متفاوت است ( .)Soltani et al., 2006شرایط محیطی،
بهخصوص تنش خشکی ،عامل مهمی در بیان فنوتیپی،
عملکرد و اجزای عملکرد دانه بهشمار میرود ( Szilagyi,
 .)2003شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد و محدودیتهایی
که برای دستیابی به عملکردهای بیشتر در محصوالت
زراعی وجود دارد ،میتواند اقدام مؤثری در تولید ارقام
سازگار و پرمحصول باشد .تنش خشکی یکی از مهمترین
محدودیتهاست که حساسیت به آن اغلب با کاهش
عملکرد دانه اندازهگیری میشود ( Sanhewe & Ellis,
 .)1996تنش خشکی میتواند از طریق تأثیر بر
فرایندهای رشدی در طی دورة رشدونمو مقدار عملکرد
را تحت تأثیر قرار دهد ،اما شدت تأثیر ،بسته به زمان
وقوع تنش خشکی و شدت آن ممکن است متفاوت باشد
( .)Thomas et al., 2003; Soltani et al., 2006کمبود
رطوبت در الیههای سطحی خاک ،ممکن است سبب
شود که گیاه رطوبت مورد نیاز خود را از الیههای
عمیقتر خاک که عناصر غذایی ضروری در آنها کم
است ،استخراج کند .بدین ترتیب ،گیاه دچار تنش
عناصر غذایی میشود .مجموع این عوامل ،موجب کاهش
اندازة گیاه و کاهش ذخایر فتوسنتزی موجود برای
پرکردن غالفها میشود و در نهایت عملکرد دانه را
کاهش میدهد ( ;Benjamin & Nielsen, 2006
.)Szilagyi, 2003
مدیریت صحیح ،شرایط و عوامل محیطی برای
حداکثر استفاده از منبع محدود رطوبتی تولید دیم
گیاهان زراعی از جمله نخود از اهمیت ویژهای برخوردار
است ( .)Ehsanzadeh et al., 2005تاریخ کاشت مناسب،
از مهمترین جنبههای مدیریتی الزم برای تعدیل عوامل
غیراقلیمی مانند رقم ،آفات و بیماریها ،علفهای هرز،
تهیة بستر بذر و همچنین تولید اقتصاد تولید گیاهان
زراعی بهشمار میرود ( .)Turk et al., 2003تاریخ کاشت
عامل مهمی است که بر طول دوران رشد رویشی و رشد
زایشی و توازن بین آنها و همچنین سایر عوامل تولید،
کیفیت برداشت و در نهایت عملکرد حبوبات تأثیر
میگذارد ( .)Board & Settimi, 1986انتخاب تاریخ

مناسب کاشت ،اثر تنش خشکی را کاهش میدهد و
بهطور معمول ،بهترین نتیجه با ارقام زودرس و متحمل
به خشکی حاصل میشود که بیشتر مواد فتوسنتزی خود
را به دانه انتقال میدهند (.)Anjamshoaa et al., 2011
کشت پاییزة نخود مناطق دیم مدیترانهای در مقایسه با
کشت بهاره ،امکان بیشتری برای استفاده از رطوبت
فصلی (زمستان و پاییز) دارد (.)Oweis et al., 2004
 (2006) Mosavi & Pzeshkpour,در بررسی پاسخ
رقمهای مختلف نخود کابلی به تاریخ کشت ،کاهش 44
و  93درصدی بهترتیب در زیستتوده و عملکرد دانه را
به تأخیر در زمان کاشت و همزمانی پر شدن دانه با
تنش خشکی و درجة حرارتهای بهنسبت زیاد در
انتهای رشد ارتباط دادند .آنها علت کاهش عملکرد دانه
را کاهش وزن صددانه و تعداد غالف در بوته بیان کردند.
در بررسی براساس سه تاریخ کشت ( 1ژانویه 11 ،ژانویه
و  2فوریه) در مدت سه سال عملکرد دانة عدس تا حد
زیادی تحت تأثیر تاریخ کشت قرار گرفت ( Turk et al.,
 .)2003نتایج این مطالعه نشان داد که تأخیر در زمان
کاشت بهترتیب سبب کاهش  9/6و  11/1درصدی
عملکرد در تاریخ کشت دوم و سوم نسبت به تاریخ
کشت اول شد که کاهش عملکرد و اجزای عملکرد دانه،
به تأخیر در زمان کاشت و کوتاه شدن دورة رشد ارتباط
داده شد ( .)Turk et al., 2003تغییر فصل کشت نخود
از بهار به پاییز و ایجاد زمان کاشت زودتر بههمراه
آبیاری تکمیلی میتوانند در مناطق خشک و نیمهخشک
بهعنوان عوامل مدیریتی مناسب تولید مطرح شوند
(.)Oweis et al., 2004
آبیاری تکمیلی یک عامل مدیریتی برای بهبود ،ثبات
و در نهایت کاهش خطر شکست محصول در شرایط
تنش رطوبتی محسوب میشود (.)Oweis et al., 2004
این محققان بیان داشتند که آبیاری تکمیلی کاهش 61
درصدی عملکرد در شرایط دیم را به  21درصد تحت
آبیاری تکمیلی کاهش داد .نتایج مطالعة آنها مشخص
کرد که تأخیر در زمان کاشت نسبت به رژیمهای آبیاری
عامل مهمتری برای تولید محسوب میشود؛ اما در واقع
رژیمهای آبیاری و تاریخ کشت دو عامل مکمل برای
تولید مناسبتر در مناطق دیم بهشمار میروند و آبیاری
تکمیلی به دفعات کمتر بههمراه کشت زودتر نخود

غالمیزالی و همکاران :تأثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود ...

پاییزه ،تأثیر زیادی در تقویت و ایجاد ثبات در بهرهوری
در تولید خواهند داشت .این در حالی است که با افزایش
آبیاری تکمیلی و کاشت زودتر میتوان مقدار تولید نخود
را افزایش داد ( .)Oweis et al., 2004در این راستا
)2008( Rezvani Moghadam & Sadeghi Samarjan
اظهار داشتند که کشت پاییزة نخود نسبت به کشت
انتظاری ،بهاره و تأخیری ،عملکرد بیشتری دارد و
افزایش آب آبیاری (بیش از دو بار) موجب افزایش ارتفاع
بوته ،ارتفاع اولین غالف از سطح زمین ،فاصلة بین
گرهها ،تعداد گره ،تعداد ساقه ،تعداد غالف در بوته،
تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در بوته و عملکرد دانه
میشود .با عنایت به گستردگی سطح زیر کشت نخود و
همچنین اهمیت اقتصادی آن در استان لرستان،
شناسایی تأثیر شیوههای مدیریتی بر عملکرد آن از
اهمیت زیادی برخوردار است؛ ازاینرو هدف آزمایش
حاضر مطالعة پاسخ ارقام اصالحشده و تودههای محلی به
رژیمهای مختلف آبیاری در دو فصل کشت پاییزه و
بهاره در منطقة نورآباد استان لرستان بود.
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مواد و روشها
این آزمایش در روستای دوراهی زالی واقع در پنج
کیلومتری شهرستان نورآباد (شمال لرستان) (عرض
جغرافیای  96درجه و  09دقیقة شمالی و طول جغرافیایی
 61درجه و  00دقیقة شرقی و ارتفاع از سطح دریا 1113
متر) در خاکی رسی سیلتی اجرا شد (جدول  .)1آزمایش
بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار طی دو فصل کاشت (دو آزمایش مجزا)
اجرا شد .عامل اصلی شامل چهار رژیم آبیاری (بدون
آبیاری ،آبیاری پس از  100 ،91و  110میلیمتر تبخیر) بر
اساس تبخیر از تشت تبخیر کالس  ،Aو عامل فرعی شامل
شش رقم نخود (آرمان ،آزاد ،هاشم ،ILC-482 ،گریت و
نورآباد) بود .با توجه به اینکه تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت
تجزیة مرکب انجام گرفت ،آزمون اثر فصل کاشت بر مبنای
اثر تکرار در داخل فصل ،همچنین آزمون اثر رژیم آبیاری و
اثر متقابل فصل کاشت × رژیم آبیاری بر مبنای خطای  aو
آزمون اثر رقم و سایر اثرهای متقابل بر مبنای خطای b
صورت گرفت.

جدول  .1برخی ویژگیها و مشخصات فیزیکی شیمیایی خاک محل آزمایش در الیة  0-90سانتیمتری خاک
بافت خاک

دانهبندی ()%
رس

سیلت

شن

10

62

1

پتاسیم

فسفر

)(mg/kg

رسی سیلتی

24/1

940

عملیات تهیة بستر شامل شخم پاییزه در اواسط مهر
و یک نوبت دیسک قبل از هر فصلکاشت و ضد عفونی
بذور با سم کربوکسین تیرام بود .کاشت طی دو فصل
پاییز ( 90آبان) و بهار ( 21اسفند  )1931صورت گرفت.
کاشت با تراکم  19بوته در متر مربع با فوکای دستی در
فواصل ردیف  21سانتیمتر و فواصل بذر  9سانتیمتر و
در عمق کاشت حدود  1سانتیمتر ،پس از ضدعفونی در
برابر بیماریهای قارچی انجام گرفت .هر کرت آزمایش
دارای طول  1متر و عرض  1/21متر و شامل پنج خط
کاشت بود .فاصلة بین دو کرت فرعی مجاور نیم متر و
فاصلة بین دو کرت اصلی هر بلوک  9متر در نظر گرفته
شد .برای اطمینان بیشتر در هر نقطه دو بذر در خاک
قرار داده شد .پس از سبز شدن توسط قیچی باغبانی
فرایند تنک کردن انجام گرفت .پس از استقرار کامل

نیتروژن کل

کربن آلی

()%

()%

0/012

1/42

pH

هدایت الکتریکی
)(ds/m

9/3

0/131

گیاهچه 21 ،کیلوگرم در هکتار ازت خالص (بهصورت
اوره) بهعنوان کود اولیه در سطح مزرعه پخش شد.
وجین علفهای هرز در طول آزمایش بهصورت دستی و
کنترل آفت کرم غالفخوار نخود با سم کارباریل (سوین)
سه در هزار صورت گرفت .با داشتن مقدار رطوبت وزنی
در زمان ظرفیت مزرعه و نقطة پژمردگی دائم ،مقدار آب
قابل استفاده محاسبه شد .مقدار تخلیة آب در هر تیمار
آبیاری با اندازهگیری رطوبت وزنی در زمان قبل از
آبیاری و مقایسة آن با مقدار رطوبت در نقطة تخلیة
مجاز محاسبه شد .عالوهبر آن با استفاده از رطوبتسنج
مدل  )Soil Moisture Meter( GMK-S770و همچنین
بهروش وزنی ،رطوبت عمق  60سانتیمتری خاک در روز
قبل از آبیاری اندازهگیری شد .تیمارهای آبیاری در دو
فصل کشت بهطور همزمان بعد از استقرار کامل گیاه ،در
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کشت پاییزه تقریباً در مرحلة هشتبرگی و در کشت
بهاره تقریباً در مرحلة ششبرگی در تاریخ 1932/2/1
اعمال شد .مقدار تبخیر از تشت تبخیر بهصورت روزانه و
آمار درجة حرارت و نزوالت آسمانی سال زراعی

 1931-32از مرکز هواشناسی شهرستان نورآباد (واقع
در یک کیلومتری مزرعه) دریافت و ثبت شد (جدول .)2
کرتها تا مرحلة پر شدن کامل نیامها (حدود  20درصد
رسیدگی فیزیولوژیک) آبیاری شدند.

جدول  .2میانگین ماهیانة درازمدت ( )1911-30و سال زراعی  1931-32بارندگی ،دما و تبخیر از تشت تبخیر کالس  Aدر ایستگاه
هواشناسی نورآباد لرستان
متوسط ماهانة دما (درجة سانتیگراد)
حداکثر

حداقل

ماه

1931-32 1911-30

1931-32 1911-30

بارندگی ()mm

میانگین
1911-30

1931-32

1911-30

1931-32

مهر

26/9

21

9/3

1/1

14/9

14/1

9/6

0

آبان

11/0

11/1

9/1

9/9

3/0

10

34/1

112/9

آذر

3/0

9/1

-2/1

-1/9

9/1

9/9

10/4

46/9

دی

6/3

1/9

-1/1

-4/1

-0/1

-0/9

12/4

11/9

بهمن

6/2

1/3

-4/0

-1/3

-0/3

9/1

10/9

62/6

اسفند

10/1

11/9

-1/2

-0/4

6/9

1/4

61/9

91/2

فروردین

16/9

19/9

2/6

1/3

1/4

3/4

94/1

29/6

اردیبهشت

20/1

11/2

2/4

6/4

19/2

11/6

12/9

13/0

خرداد

29/3

21

3/4

1/4

11/9

11/9

6/4

0

تیر

92/3

96/9

19/6

19/1

29/1

29/3

0/2

0

641/1

932/9

جمع

ارتفاع بوته ،تعداد نیام (غالف) بارور و عملکرد
تکبوته بهصورت تصادفی در ده بوته در مرحلة رسیدگی
فیزیولوژیک اندازهگیری شد .برداشت کشت پاییزه و
بهاره بهفاصلة تقریباً پنج هفته و بهترتیب در  21خرداد
و  90تیر سال زراعی  1932صورت گرفت .محاسبة
عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و شاخص برداشت در
مساحتی معادل سه متر مربع پس از حذف 10
سانتیمتر از طرفین کرتها صورت گرفت .توزین و
سپس خرمنکوبی و بوجاری برای هر کرت بعد از
برداشت و خشک شدن کامل بوته در هوای آزاد مزرعه
صورت گرفت .نتایج با استفاده از نرمافزار ( )SAS-9.2و
( )Excel-2010مورد تجزیة آماری قرار گرفت .میانگینها
با آزمون حدقل تفاوت معنیدار 1در سطح احتمال 1
درصد مقایسه شدند .همچنین ضرایب همبستگی ساده
(پیرسون) بین صفات محاسبه شد.

1. Least significant difference

نتایج و بحث
نتایج تجزیة واریانس صفات در جدول  9ارائه شده است.
برای تعداد نیام بارور بهجز اثرهای متقابل رژیم آبیاری×رقم
و فصل کشت×رژیم آبیاری×رقم اثر سایر منابع تغییر
معنیدار بود .کشت پاییزه ،افزایش  11درصدی تولید نیام
بارور نسبت به کشت بهاره را نشان داد (جدول  .)6تعداد
نیام یکی از اجزای مهم عملکرد است که میتواند تأثیر
تعیینکنندهای در تعداد دانه و در نهایت عملکرد دانه
داشته باشد .در مطالعهای بهمنظور بررسی اثر تاریخ کشت
بر گیاه نخود نتایج مشابهی مبنی بر افزایش  32/3درصدی
تعداد نیام بارور در بوتة کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره
گزارش شد ( Rezvani Moghadam & Sadeghi
 .)Samarjan, 2008در آزمایش حاضر ،سطوح آبیاری پس
از  100 ،91و  110میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر بهترتیب
افزایش  96 ،61و  21درصدی تعداد نیام بارور نسبت به
سطح بدون آبیاری را نشان دادند (جدول Rezvani .)6
 )2008( Moghadam & Sadeghi Samarjanدر
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گزارشهای خود بیان داشتند که با افزایش آب آبیاری،
رشد نیامها و بلوغ آنها در دورة طوالنیتر صورت
میگیرد و برگها آهستهتر پیر میشوند؛ در نتیجه تعداد
دانه در بوته افزایش مییابد .از طرفی کاهش آب آبیاری
و افزایش ناگهانی درجة حرارت سبب پیری زودرس گیاه
میشود .بهنظر میرسد هر چه مقدار آب آبیاری در طول
فصل رشد بیشتر شود ،تعداد نیامها افزایش مییابد و
گیاه هم بهدلیل طوالنیتر شدن فصل رشد فرصت
بیشتری برای پر کردن نیام دارد ( ;Singh et al., 1997
 .)Soltani et al., 2006ارقام گریت و نورآباد کمترین ،و
ارقام آرمان ،هاشم ،آزاد و  ILC-482بیشترین تعداد نیام
بارور در بوته را به خود اختصاص دادند (جدول .)6
معنیدار بودن اثرهای متقابل حاکی از این بود که اگرچه
هم تحت کشت پاییزه و هم تحت کشت بهاره با کوتاه
کردن دور آبیاری تعداد نیام بارور در بوته نسبت به
کشت دیم (بدون آبیاری) افزایش نشان داد ،افزایش
یادشده برای کشت بهاره ( 39/4درصد) بیشتر از کشت
پاییزه ( 21/1درصد) بود و بهنظر میرسد همین تفاوت
سبب معنیدار شدن اثر متقابل فصل کشت×رژیم آبیاری
برای این صفت شده باشد (شکل  -1الف) .با توجه با
اینکه در کشت بهاره ،گیاه نخود در مراحل انتهایی رشد
با دمای زیاد و تنش رطوبتی انتهای فصل روبهرو
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میشود ،سطوح مختلف آبیاری بهواسطة تعدیل این
شرایط توانستهاند مقدار تولید نیام در کشت بهاره را
نسبت به شرایط بدون آبیاری بهبود بخشندRezvani .
 )2008( Moghadam & Sadeghi Samarjanدربارة اثر
متقابل فصل کشت×رژیم آبیاری به نتایج مشابهی دست
یافتند و بیان داشتند هرچه مقدار آب آبیاری افزایش
یابد تعداد نیام بارور در بوته افزایش مییابد .تعداد نیام
بارور در تمام ارقام تحت کشت پاییزه نسبت به کشت
بهاره افزایش نشان داد ،ولی مقدار افزایش بسته به رقم
متفاوت بود .افزایش یادشده از  99/9درصد در رقم
آرمان تا  41/3درصد در رقم  ILC-482متغیر بود (شکل
 -2الف).
 )2012( Sadeghipour & Aghaeiنتایج مشابهی در
زمینة پاسخ ارقام مختلف نخود به زمانهای کاشت
مختلف از نظر تولید نیام بارور را گزارش کردند.
نتایج مطالعة این محققان ،افزایش تعداد نیام بارور در
کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره را در همة ارقام مورد
مطالعه نشان داد که با نتایج تحقیق پیشرو مطابقت
داشت .بهنظر میرسد چنین پاسخی از طوالنی بودن
دورة رشد رویشی و مصادف شدن مرحلة پر شدن
نیامهای نخود پاییزه با شرایط بهنسبت مناسب محیطی
ناشی میشود.

جدول  . 9تجزیة واریانس مرکب دو کشت پاییزه و بهاره برای عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود تحت تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری
میانگین مربعات ()MS
درجة

تعداد

ارتفاع

وزن

عملکرد دانه

عملکرد

عملکرد

شاخص

آزادی

نیام بارور

بوته

صددانه

تکبوته

بیولوژیک

دانه

برداشت

فصل کشت

1

*1/10

211

**

**221

**230

**101191416

**29361190

**201

0/31

16/1

1/19

9/11

494624

106101

1/62

منابع تغییرات

تکرار داخل فصل کشت

6

رژیم آبیاری

9

**

فصل کشت × رژیم آبیاری

9

*

1/46

**

**

**

ns
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2/91

91/1

0/11

2/99

خطای ()a

12

رقم

1

**

1/29

فصل کشت × رقم

1

**

0/11

رژیم آبیاری × رقم

11

ns

0/20

فصل کشت × رژیم آبیاری × رقم

11

ns

0/21

1/40

خطای ()b

10

ضریب تغییرات ()CV%

29/9

1/04

1/60

**

**

**

ns

**

**

ns

ns

929

12/4

3/96

341

2/34
11/1

1/10

**
*

19/3

4/93

**

13194934

ns

1/63
**

19/06

*

9/12

ns

1/31

ns

1/01

110094

229413
**

2261026

**
ns

913116

263931

ns

264493

**

9033199

**

293630

11099
**

244191

ns

93102

**
ns

31069

63111

**
ns

639

16/2

4/36
**

14/0

**

64/1

**

10/9

**

11/0

0/19

6/29

9/14

1/46

114603

23292

6/13

14/3

1/9

4/9

11/3

1/9

1/1

6/1

 * ،nsو ** بهترتیب معنیدار نبودن و معنیدار بودن در سطوح احتمال  1و  1درصد را نشان میدهد.
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جدول  .6مقایسة میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود تحت تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری در دو کشت پاییزه و بهاره
تیمار

تعداد نیامهای

ارتفاع بوته

وزن صددانه

عملکرد دانة

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

شاخص برداشت

بارور (در بوته)

(سانتیمتر)

(گرم)

تکبوته (گرم)

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

(درصد)

فصل کشت
پاییزه

90/4

99/4

91/3

1/14

1991

2966

69/61

بهاره

13/9

91/1

23/6

1/92

9441

1121

61/12

2/3

1/1

1/03

0/3

910/1

163/9

1/09

d

c

1231

b

a

2914

=%1

LSD

رژیم آبیاری
بدون آبیاری

c

13/1

91

a

21/1

100

b

110

b

=%1

24/4

21/6

c

96/9

a

93/1

b
c

c

21/4

a

a

91/1

ab
b

96/1
0/1

0/4

4/91

1/01

b

90/9

23/4

1/4

LSD

94/1

c

1299

b

6122

4/39

c

6019

0/4

291/9

9/29

b

a

9121

b

2121

b

2010

94/9

a

66/2

a

69/1

a

66/6
1/9

114/0

رقم
هاشم

24/2a

61/3a

24/1c

4/10c

6169e

1991c

62/0bc

آرمان

26/1ab

91/1c

24/2c

4/34c

6232ed

1113b

69/9a

آزاد

a

b

93/0

c

24/9

b

9/26

bc

6401

b

ILC-482

ab

c

94/6

c

24/3

b

9/21

cd

6603

گریت

b

29/3

نورآباد

b

26/1

=%1

LSD

24/9
21/4

1/2

b

d

92/6

d

92/1

a

1/2

1/01

a

91/2

1/62

b

93/6

a

1009

9/61

b

0/4

229/2

6449

abc

1314

b
a

ab

1312

c

2013

b

62/9

69/1

61/2

c

1344

61/4

31/2

1/2

در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی میانگینهایی که دارای حروف مشابهاند ،براساس آزمون  LSDتفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
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شکل  .1میانگین اثرهای متقابل فصل کشت و رژیمهای آبیاری بر تعداد نیام بارور (الف) ،ارتفاع بوته (ب) ،عملکرد دانة تکبوته (ج) و عملکرد
دانه (د) ارقام نخود در شرایط مزرعه در نورآباد لرستان .میلههای هیستوگرام نشاندهندة خطای معیار ( )SEهستند (تعداد نمونه=.)11

غالمیزالی و همکاران :تأثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود ...

ارتفاع بوته بهجز اثر متقابل فصل کشت×رژیم
آبیاری×رقم تحت تأثیر سایر عوامل و اثرهای متقابل آنها
قرار گرفت (جدول  .)9ارتفاع بوته در کشت پاییزه نسبت
به کشت بهاره  9درصد افزایش نشان داد (جدول .)6
تأخیر در زمان کاشت بهعلت افزایش دما و کوتاه شدن
طول روز ،سبب تسریع گلدهی و در نتیجه توقف رشد
ساقة اصلی و در نتیجه کاهش ارتفاع گیاه میشود
( .)Rahchamandi et al., 2010سطوح آبیاری پس از
 100 ،91و  110میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر
بهترتیب سبب افزایش  2/9 ،11و  1/6درصدی ارتفاع
بوته نسبت به سطح بدون آبیاری شدند (جدول .)6
برخی محققان کاهش ارتفاع بوته در شرایط تنش کمبود
رطوبت را به کاهش تورم نسبی و از دست دادن آب
پروتوپالسم و در نهایت ،کاهش تقسیم و توسعة سلول
ارتباط دادند (.)El-Kholy, 2005; Yordanov, 2003
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رقم هاشم با  61/3سانتیمتر بیشترین ،و ارقام گریت و
نورآباد بهترتیب با میانگین ارتفاع  92/6و 92/1
سانتیمتر کمترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند
(جدول  .)6بهنظر میرسد چنین پاسخی ناشی از تنوع
ژنتیکی رقمها باشد .اگرچه ارتفاع بوته در تمام سطوح
رژیمهای آبیاری تحت کشت پاییزه بیشتر از کشت بهاره
بود ،این تفاوت تحت سطح آبیاری پس از  110میلیمتر
تبخیر از تشت تبخیر و بهویژه شرایط دیم (بدون
آبیاری) چشمگیرتر بود و همین امر ممکن است به
معنیدار شدن اثر متقابل مربوط برای این صفت منجر
شده باشد (شکل  -1ب) .عالوهبر این ،اگرچه ارتفاع بوته
در تمام ارقام تحت کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره
افزایش نشان داد ،مقدار افزایش بسته به رقم متفاوت
بود .افزایش یادشده از  2/1درصد در رقم نورآباد تا 11/1
درصد در رقم هاشم متغیر بود (شکل  -2ب).
پاییزه

40

30
20

20

10

10

0
ILC-482

30

ارتفاع بوته ) سانتی متر(

40

بهاره

50

0
گریت

ILC-482

آرمان

هاشم

آزاد

نورآباد

ژنوتی

12
10
8
6
4
2
0
ILC-482

8000
6000
4000
2000

0
ILC-482

50
40
30
20
10
0
ILC-482

شکل  .2میانگین اثرهای متقابل فصل کشت و رقم بر تعداد نیام بارور (الف) ،ارتفاع بوته (ب) ،عملکرد دانة تکبوته (ج) ،عملکرد
بیولوژیک (د) و شاخص برداشت (هـ) ارقام نخود در شرایط مزرعه در نورآباد لرستان .میلههای هیستوگرام نشاندهندة خطای معیار
( )SEهستند (تعداد نمونه =.)12
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 )2011( Shafipour et al.در گیاه آفتابگردان و
 )2010( Rahchamandi et al.نیز دربارة اثر متقابل
تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوتة گیاه سویا به نتایج
مشابهی دست یافتند و نتیجه گرفتند که کاهش ارتفاع
در تاریخ کاشت دیرهنگام احتماالً عالوهبر کوتاهی دورة
رشد ،بهدلیل طول روزهای کوتاه بوده که سبب تسریع

در گلدهی و در نتیجه توقف رشد ساقة اصلی و کم شدن
ارتفاع گیاه شده است .همچنین ،ارتفاع بوته در تمام
ارقام نخود مورد مطالعه با تشدید کمآبی کاهش یافت،
ولی مقدار کاهش یادشده تابع رقم بود .بیشترین (11/1
درصد) و کمترین ( 4/9درصد) کاهشها بهترتیب در
ارقام هاشم و  ILC-482مشاهده شد (شکل  -9الف).

50
40
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20
10
0
ILC-482

50
40
30
20
10
0
ILC-482

50

3000

40

2000

30
20

1000

10

0

0
ILC-482

ILC-482

شکل  .9میانگین اثرهای متقابل رژیمهای آبیاری (بهترتیب سطح بدون آبیاری و سطوح آبیاری پس از  100 ،91و  110میلیمتر
تبخیر از تشت تبخیر) و رقم بر ارتفاع بوته (الف) ،وزن صددانه (ب) ،عملکرد دانه (ج) و شاخص برداشت (د) رقمهای نخود در شرایط
مزرعه در نورآباد لرستان .میلههای هیستوگرام نشاندهندة خطای معیار ( )SEهستند (تعداد نمونه =.)4

وزن صددانه از نظر آماری تحت تأثیر تمامی اثرهای
اصلی و اثر متقابل رژیم آبیاری×رقم قرار گرفت
(جدول .)9وزن صدبوته در کشت پاییزه نسبت به کشت
بهاره  1/1درصد افزایش نشان داد (جدول  .)6بهنظر
میرسد تأخیر در زمان کاشت بهدلیل کوتاهتر کردن
طول دورة رشد گیاه ،کاهش طول دورة پر شدن دانه و
برخورد به شرایط خشکی و کم آبی آخر دورة رشد
میتواند به کاهش وزن صددانه در گیاه منجر شود
( .)Kanouni et al., 2002سطوح آبیاری پس از  91و
 100میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر بهترتیب سبب
افزایش  6و  9درصدی و معنیداری در وزن صددانه
نسبت به سطح بدون آبیاری شدند (جدول  .)6ارقام

نورآباد و آرمان بهترتیب با میانگین  93/6و  24/2گرم
بیشترین و کمترین وزن صددانه را به خود اختصاص
دادند (جدول .)6وزن صددانه بسته به رقم روند متفاوتی
را با تشدید کمبود آب نشان داد .درحالی که رقم نورآباد
افزایش معنیداری در وزن صددانه با تشدید کمبود آب
نشان داد ،در سایر ارقام کاهشها در وزن صددانه در
پاسخ به تشدید کمآبی از نظر آماری معنیدار نبودند
(شکل  -9ب) .بهنظر میرسد اگرچه وزن دانه متأثر از
مواد فتوسنتزی ،تعداد دانه و ظرفیت هر دانه است ،رقم
و عوامل محیطی در طول دورة رشد نیز بر آن مؤثر است
(.)Leport et al., 1999
عملکرد دانة تکبوته بهجز اثرهای متقابل فصل
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کشت×رقم و فصل کشت×رژیم آبیاری×رقم تحت تأثیر
سایر عوامل و اثرهای متقابل آنها قرار گرفت (جدول .)9
کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره افزایش  63درصدی
در عملکرد دانة تکبوته را نشان داد (جدول .)6بررسیها
نشان میدهد که در کشت زمستانه ،رشد رویشی
گیاهان با رژیمهای رطوبتی و حرارتی مناسبتری روبهرو
میشود و در نتیجه رشد زایشی بهبود مییابد و زمینة
جذب تشعشع فعال فتوسنتزی بیشتری نسبت به کشت
بهاره نیز فراهم میآید که این عمل به افزایش عملکرد
دانه منجر میشود (.)Dahan, 1983; Eshel, 1967
سطوح آبیاری پس از  100 ،91و  110میلیمتر تبخیر
از تشت تبخیر بهترتیب با میانگین  9/29 ،1/01و 4/39
گرم سبب افزایش  11/2 ،23/3و  10/6درصدی عملکرد
دانة تکبوته نسبت به سطح بدون آبیاری شدند
(جدول .)6آبیاری تکمیلی بهعلت کاهش نسبی تنش
رطوبت در دورة پر شدن غالف و در نتیجه بهبود وزن
دانهها سبب افزایش عملکرد دانة تکبوته میشود
( .)Oweis et al., 2004برخی مطالعات نتایج مشابهی
مبنی بر افزایش عملکرد تکبوته را بهموازات افزایش
مقدار آب آبیاری نشان میدهد که با نتایج تحقیق ما
مطابقت دارد ( Kanouni et al., 2002; Rezvani
 .)Moghadam & Sadeghi Samarjan, 2008رقم گریت
با میانگین  1/69گرم بیشترین و ارقام هاشم و آرمان
بهترتیب با  4/10و  4/34کمترین عملکرد دانة تکبوته را
به خود اختصاص دادند (جدول  .)6رقم گریت بهواسطة
تی رشدی گسترده و سازگاری زیاد با شرایط محیطی
منطقه و از طرف دیگر با داشتن وزن صددانة زیاد
توانسته عملکرد دانة تکبوتة بیشتری تولید کند (جدول
 .)6اگرچه هم تحت کشت پاییزه و هم کشت بهاره با
کوتاه کردن دور آبیاری عملکرد دانة تکبوته نسبت به
کشت دیم (بدون آبیاری) افزایش نشان داد ،مقدار
افزایش یادشده برای کشت بهاره ( 92/9درصد) بیشتر از
کشت پاییزه ( 29/6درصد) بود و بهظاهر همین تفاوت
سبب معنیدار شدن اثر متقابل فصل کشت×رژیم آبیاری
برای این صفت شد (شکل -1ج)Rezvani Moghadam .
 )2008( & Sadeghi Samarjanدربارة اثر متقابل فصل
کشت×رژیم آبیاری به نتایج مشابهی دست یافتند و
یافتههای این محققان بیانگر این بود که بهموازات
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افزایش تعداد آبیاری ،افزایش عملکرد دانة تکبوته در
کشت بهاره نسبت به کشت پاییزه بیشتر متأثر میشود.
عالوهبر این ،عملکرد دانة تکبوته در تمام ارقام تحت
کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره افزایش نشان داد،
ولی مقدار افزایش بسته به رقم متفاوت بود .افزایش
یادشده از  91/9درصد در رقم آرمان تا  11/4درصد در رقم
گریت متغیر بود (شکل  -2ج) .زمان کاشت و رقم دو عامل
بسیار مهم و تأثیرگذار بر عملکرد در شرایط مزرعه محسوب
میشوند (.)Sadeghipour & Aghaei, 2012
نتایج تجزیة واریانس نشان داد که تمامی اثرهای
اصلی و اثر متقابل فصل کشت×رقم برای عملکرد
بیولوژیک معنیدار بودند (جدول  .)9بهنظر میرسد
کشت پاییزه بهدلیل همزمانی مراحل رشد زایشی با
رژیمهای حرارتی و رطوبتی ،موجب افزایش طول دورة
رشد رویشی و افزایش عمر مؤثر کانوپی ،جذب فعال
فتوسنتزی و در نهایت افزایش وزن خشک اندام هوایی
میشود .در مطالعة حاضر نیز ،کشت پاییزه با میانگین
عملکرد بیولوژیک  1991کیلوگرم در هکتار افزایش 64
درصدی نسبت به کشت بهاره نشان داد (جدول .)6
سطوح آبیاری پس از  100 ،91و  110میلیمتر تبخیر
از تشت تبخیر بهترتیب افزایش  94 ،61و  11درصدی
در عملکرد بیولوژیک نسبت به سطح بدون آبیاری را
نشان دادند (جدول  .)6مطالعة برخی محققان نتایج
مشابهی مبنی بر کاهش عملکرد بیولوژیک بهموازات
افزایش دور آبیاری را تأیید میکند ( Kanouni et al.,
.2002; Rezvani Moghadam & Sadeghi Samarjan,
 .)2008اثرهای منفی تنش کمبود آب بر عملکرد گیاهان
زراعی ممکن است از جنبههای متفاوتی صورت گیرد .در
مراحل رشد رویشی تنش جزئی میتواند سرعت رشد
برگ و در نتیجه شاخص سطح برگ را کاهش دهد .از
طرف دیگر تنش شدید سبب بسته شدن روزنهها
میشود و با کاهش جذب دیاکسید کربن ،بهطور
غیرمستقیم تولید مادة خشک را کاهش میدهد .البته
آسیب مستقیم تنش کمبود آب به ساختارهای سلولی
نیز مطرح است .اگرچه تولید ماده خشک تحت شرایط
تنش رطوبتی ممکن است به شدت کاهش یابد ،اما
پاسخ ژنوتی ها در میزان کاهش و به تبع آن مقاومت به
خشکی متفاوت است .ارقام هاشم و گریت بهترتیب با

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار 1936
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معنیداری داشت (جدول  .)1وجود همبستگی مثبت و
معنیدار عملکرد بیولوژیک با تعداد نیام بارور
(** )r=0/99و عملکرد تکبوته (** )r=0/99بیانگر
افزایش عملکرد مادة خشک بهموازات افزایش هر یک از
اجزاست (جدول  .)1بهنظر میرسد همة اجزای عملکرد
دانه ،عملکرد دانه در واحد سطح و عملکرد بیولوژیک در
همة ارقام مورد مطالعة نخود در اثر بهبود وضعیت
رطوبتی افزایش مییابند .بنابراین بهنظر میرسد افزایش
دسترسی به رطوبت سبب بهبود اجزای اولیه (تعداد دانه
و اندازة دانه) و ثانویة (تعداد نیام) این گیاه زراعی شده
است .بهطور کلی پذیرفته شده است که اجزای عملکرد
بهصورت منفرد و مستقل از هم عملکرد گیاه زراعی را
تعیین نمیکنند ،بلکه اغلب ارتباط تنگاتنگی با همدیگر
دارند .هنگامی که گیاه زراعی در معرض کمبود رطوبت
طوالنیمدت قرار میگیرد (برای مثال شرایط دیم بدون
آبیاری در آزمایش حاضر) ،کاهش عملکرد چشمگیر و
اغلب در اثر کاهش تعداد دانه در گیاه است و تأثیر اندازة
دانه در این زمینه کمتر است.

متوسط  6169و  1009کیلوگرم در هکتار کمترین و
بیشترین عملکرد بیولوژیک را داشتند (جدول  .)6اگرچه
عملکرد بیولوژیک در تمام ارقام تحت کشت پاییزه
نسبت به کشت بهاره افزایش نشان داد ،مقدار این
افزایش بسته به رقم متفاوت بود .افزایش یادشده از
 96/1درصد در رقم آرمان تا  11/1درصد در رقم گریت
متغیر بود (شکل  -2د) .بیشترین عملکرد بیولوژیک در
کشت پاییزه و بهاره بهترتیب با میانگین  4194/9و
 9190/6کیلوگرم در هکتار در رقم گریت ،و کمترین
عملکرد بیولوژیک کشت پاییزه و بهاره بهترتیب با
میانگین  6114/3و  9690/6کیلوگرم در هکتار در رقم
هاشم بهدست آمد (شکل  -2د) .مقدار کاهش عملکرد
بیولوژیک بر اثر تنش کمبود آب متأثر از ژنوتی های
مختلف یک گیاه زراعی است ،چرا که ممکن است
ژنوتی های مختلف در میزان سازگاری یا مقاومت به
خشکی متفاوت باشند .عملکرد بیولوژیک با تعداد نیام
بارور در بوته (** ،)r=0/99ارتفاع بوته (* )r=0/29و
عملکرد تکبوته (** )r=0/99همبستگی مثبت و

جدول  .1ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد رقمهای نخود تحت تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری ()n=166
نیامهای بارور
ارتفاع بوته
وزن صددانه
عملکرد دانة تکبوته
عملکرد بیولوژیک
عملکرد دانه
شاخص برداشت

نیامهای بارور

ارتفاع بوته

وزن صددانه

1
**0/62
-0/09
**0/42
**0/99
**0/99
**0/64

1
**-0/64
0/11ns
*0/29
**0/29
**0/90

1
*0/26
*0/13
0/12ns
-0/03

عملکرد دانة تکبوته

1
**0/99
**0/90
*0/21

عملکرد بیولوژیک

1
**0/34
**0/64

عملکرد دانه

1
**0/49

 * ،nsو ** بهترتیب معنیدار نبودن و معنیدار بودن در سطوح احتمال  1و  1درصد را نشان میدهد.

برای عملکرد دانه در هکتار بهجز تأثیرات متقابل فصل
کشت × رقم و فصل کشت × رژیم آبیاری × رقم ،اثر سایر
منابع از نظر آماری معنیدار بود (جدول  .)9کشت پاییزه
با میانگین  2966کیلوگرم دانه در هکتار سبب افزایش 66
درصدی عملکرد دانه نسبت به کشت بهاره با میانگین
 1121کیلوگرم در هکتار شد (جدول .)6این افزایش
بهموازات افزایش  1/1و 63درصدی بهترتیب برای وزن
صددانه و عملکرد دانة تکبوته در کشت پاییزه نسبت به
کشت بهاره صورت گرفت (جدول .)6همچنان که در این

آزمایش هم مشهود بود ،گزارشهای متعدد حاکی از آن
است که تعداد شاخه در گیاهان کشت پاییزه نسبت به
بهاره بهطور معنیداری افزایش یافته است که علت آن رشد
بیشتر در اثر بهبود نسبی شرایط محیطی از نظر دما و
رطوبت در طی دورة رشد رویشی بوده است ( Nezami et
 .)al., 2010در کاشت زمستانة نخود درجة حرارتهای
کمتر همراه با طول روز کوتاهتر ،مرحلة رشد رویشی گیاه را
طوالنی میکند و به گیاه اجازه میدهد که چارچوب
رویشی خود را گسترش دهد .در آزمایش حاضر پر شدن
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نیامها و دانههای نخود در کشت بهاره ،اغلب از نیمة دوم
خرداد تا نیمة تیر با میانگین ماهانة حداکثر دمای بهترتیب
 21و  96/9صورت گرفت (جدول  .)2پر شدن نیامها و
دانهها در کشت پاییزه ،اغلب در خرداد صورت گرفت؛
ازاینرو مرحلة پر شدن دانة این گیاه سرمادوست در کشت
بهاره با وقوع دماهای تنشزای جدیتری در مقایسه با
کشت پاییزه آن مواجه بوده است .بدین ترتیب ضمن فراهم
شدن زمینة جذب بیشتر تشعشع فعال فتوسنتزی ،در اوایل
فصل رشد ،تعداد گره بیشتری نیز تولید میشود که با
مناسب شدن شرایط فتوپریودی ،گیاهان نخود وارد رشد
زایشی میشوند؛ ضمن اینکه مراحل رشد زایشی گیاه نیز
با شرایط حرارتی مالیمتر و رطوبتی مطلوبتری همزمان
میشوند ( .)Eshel, 1967سطوح آبیاری پس از  100 ،91و
 110میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر بهترتیب افزایش ،91
 49و  16درصدی در عملکرد دانه نسبت به سطح بدون
آبیاری را نشان دادند (جدول )2011( Niari-Khamssi .)6
در بررسی چهار سطح مختلف آبیاری (براساس تبخیر از
تشت تبخیر) بر روی سه رقم مختلف نخود به نتایج
مشابهی مبنی بر افزایش  29/1 ،11/9و 99/4درصدی
عملکرد دانه در سطح اول (آبیاری پس از  91میلیمتر
تبخیر از تشت تبخیر) ،سطح دوم (آبیاری پس از -30-90
 110میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر) و سطح سوم آبیاری
(آبیاری پس از  190 -100-90میلیمتر تبخیر از تشت
تبخیر) نسبت به سطح چهارم (آبیاری پس از 190
میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر) آبیاری دست یافت .ارقام
هاشم و گریت بهترتیب با میانگین تولید  1911و 2013
کیلوگرم دانه در هکتار کمترین و بیشترین عملکرد دانه را
در بین ارقام به خود اختصاص دادند (جدول  .)6اگرچه هم
تحت کشت پاییزه و هم تحت کشت بهاره ،با کوتاه کردن
دور آبیاری عملکرد دانه نسبت به کشت دیم (بدون آبیاری)
افزایش نشان داد ،میزان افزایش یادشده برای کشت بهاره
( 122/2درصد) بیشتر از کشت پاییزه ( 16/9درصد) بود و
بهظاهر ،همین تفاوت سبب معنیدار شدن اثر متقابل فصل
کشت × رژیم آبیاری برای عملکرد دانه شد (شکل  -1د).
در هر دو کشت پاییزه و بهاره بیشترین عملکرد دانه در
سطح آبیاری پس از  91میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر
بهترتیب با میانگین  2401/6و  2026/0کیلوگرم و کمترین
عملکرد دانه در شرایط دیم (بدون آبیاری) بهترتیب با
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میانگین  1411/9و  310/9کیلوگرم در هکتار بهدست آمد
(شکل  -1د) .عالوهبر این ،اگرچه عملکرد دانه در تمام ارقام
نخود مورد مطالعه با تشدید کمبود آب کاهش یافت ،میزان
کاهش یادشده بسته به رقم متغیر بود .بیشترین (61/1
درصد) و کمترین ( 91/2درصد) کاهشها بهترتیب در ارقام
گریت و  ILC-482مشاهده شدند (شکل  -9ج).
بهجز اثر متقابل فصل کشت×رقم برای سایر اثرها و
اثر متقابل آنها ،شاخص برداشت معنیدار بهدست آمد
(جدول  .)9کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره افزایش
 1/9درصدی شاخص برداشت را نشان داد (جدول .)6
سطوح آبیاری پس از  100 ،91و  110میلیمتر تبخیر
از تشت تبخیر بهترتیب افزایش  13 ،20و  20درصدی
شاخص برداشت نسبت به سطح بدون آبیاری را نشان
دادند (جدول  .)6ارقام آرمان و گریت بهترتیب با  69/9و
 61/2درصد بیشترین و کمترین میانگین شاخص
برداشت را نشان دادند (جدول  .)6در برخی مطالعات
دیگر بر روی ارقام مختلف نخود نتایج مشابهی مبنی بر
تنوع رقمها در شاخص برداشت گزارش شده است
( Kanouni et al., 2002; Sadeghipour & Aghaei,
 .)2012شاخص برداشت بسته به رقم روند متفاوتی با
تغییر فصل کشت نشان داد .درحالی که ارقام آرمان و
هاشم افزایش معنیداری را در شاخص برداشت در
کشت پاییزه نسبت به بهاره نشان دادند ،در سایر ارقام
افزایش یا کاهشها در شاخص برداشت در پاسخ به فصل
کشت از نظر آماری معنیدار نبود (شکل-2هـ).
 )2010( Rahchamandi et al.نیز در مطالعة خود در سه
ژنوتی سویا روند متفاوتی را از نظر اثر زمان کاشت بر
شاخص برداشت ژنوتی ها گزارش کردند .عالوهبر این،
اگرچه شاخص برداشت در تمام ارقام مورد مطالعه با
تشدید کمبود آب کاهش یافت ،میزان کاهش یادشده
بسته به رقم متغیر بود .بیشترین ( 21/2درصد) و
کمترین ( 11/3درصد) کاهشها بهترتیب در ارقام
نورآباد و آرمان مشاهده شد (شکل  -9د).
نتیجهگیری

اطمینان از نتایج حاصل نیازمند تکرار آزمایش در سالهای
آینده است ،ولی براساس یافتههای باال میتوان استنباط
کرد که وضعیت رطوبتی خاک بههمراه فصل کشت تأثیر

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران

حساس رشدی) میتواند سبب بهبود چشمگیر عملکرد دانه
در مقایسه با کشت بهاره بهصورت دیم (بدون آبیاری) در
.نورآباد لرستان شود
سپاسگزاری
از کمکهای مالی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی
 مشورتهای علمی دکتر حمیدرضا عشقیزاده و،اصفهان
 و تأمین بذر،)دکتر حمیدرضا عیسوند (دانشگاه لرستان
رقمهای نخود توسط تحقیقات دیم سرارود استان
.کرمانشاه تشکر و قدردانی میگردد
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.جدی در رشد و عملکرد دانة نخود در نورآباد لرستان دارند
کاشت نخود بهصورت پاییزه بر کشت بهارة آن برتری دارد
 عملکرد دانة،و هرچه تعداد آبیاری بیشتری صورت گیرد
.نخود نسبت به شرایط دیم (بدون آبیاری) افزایش مییابد
 سطح آبیاری پس از،اگرچه در هر دو کشت بهاره و پاییزه
 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر سبب دستیابی به91
 با توجه به محدودیت آب،حداکثر عملکرد دانه میشود
آبیاری میتوان بیان داشت که کشت پاییزة رقم گریت
 میلیمتر تبخیر از110 بههمراه آبیاری تکمیلی پس از
تشت تبخیر (بهعبارت دیگر دو نوبت آبیاری در مراحل
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