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 چکیده

اجزاي عملکـرد و پـروتئین    ،خی صفات مورفولوژیک، عملکرد به منظور بررسی تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته روي بر
اسپلیت  پـالت فاکتوریـل بـر     به صورتآزمایش . در اهواز به اجرا در آمد 1386آزمایشی در سال  دانه در دو رقم نخود،

ه عنوان ب) سانتی متر 60و  50، 40(فاصله ردیف در سه سطح . هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شدپایه طرح بلوك
و رقم نخود شامل آرمان و هاشم  بـه عنـوان کـرت   ) بوته درمترمربع  35و  25(کرت اصلی، تراکم بوته با دو سطح 

تراکم بوتـه  . میانگین صفات مورد بررسی نداشت داري برمعنی تاثیرنتایج نشان داد که فاصله ردیف . منظور شدندفرعی 
داري داشت، به طوري که تراکم بوته بیشتر لوژیک و عملکرد دانه تاثیر معنیتعداد نیام در واحد سطح، عملکرد بیو بر

 25همچنین تعداد انشعاب تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفت و تراکم . محصول بیشتري تولید نمود) بوته درمترمربع
دار بود، کـه  ین نیام، عملکرد بیولوژیک معنیتاثیر رقم بر ارتفاع بوته، ارتفاع تشکیل اول. بیشتري تولید نمود انشعاب تعداد

 از رقـم هاشـم   داري بیشـتر شاخص برداشت در رقم آرمان بـه طـور معنـی   . رقم هاشم مقادیر باالتري را نشان داد
بیشـترین  ) بوتـه درمترمربـع   35(و تراکم بوته بـاال ) سانتی متر 50و یا  40فاصله ( استفاده از تیمار فاصله ردیف نزدیک 

  .کرد را در هر دو رقم تولید نمود عمل
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Abstract 

An experiment was conducted to evaluate the effects of row spacing and plant density on some 

morphological traits, yield, yield components and seed protein in two chickpea cutivars. 

Experiment was conducted in 2007 -2008 at Ahvaz city. the design of experiment was a split plot 

factorial in a randomized complete block design with 3 replications. Main plots were devoted a 

three row spacing (40 , 50 ,60 cm ) while minor plots assigned to two plant densites (25, 35 plants 

per m2 ) as well as two cultivars (Arman and Hashem). Results obtained from data showed that 

row spacing had no significant effect on all investigated traits. Howevere, number of pods/ unit 

area, seed yield, biologic yield and 100 seed weight relatively smaller in row spacing 60cm. Plant 

density had positive significant effect on number of pods / unit area, seed yield and biologic yield, 

that plant density of 35 plants/m2 has greatest. The number of branches were significantly more 

in density of 25 plants/m2. Hashem cultivar had greatert plant height, first pod height and 

biologic yield. So Arman cultivar had greatert harvest index. Treatment effects had not 

significant effects on some traits  investigated. Howevere, using combinded treatments of narrow 

row spacing (40 or 50 cm) and higher plant density (35 plants/m2) producted greatest seed yield 

in two cultivar. 
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  مقدمه
از خانواده  (.Cicer arietinum L)نخود زراعی          

کـوچکی و بنایـان   (گرمسـیري اسـت    یلگومینوز و گیاه
 5/31تا  4/12مقدار پروتئین خام نخود بین ). 1372، اول

طبــق ). 1376بــاقري و همکــاران، (درصــد متغیــر اســت 
مطالعات انجام شده ترکیب مناسبی از حبوبات با غـالت  

آمینه را برطرف  هايسوء تغذیه و کمبود اسید می تواند
از طرفـی بـه دلیـل    ). 1372، کوچکی و بنایان اول(سازد 

با بـاکتري هـاي تثبیـت     ریشه این گیاه قابلیت همزیستی
برقـراري تعـادل    از نظـر کننده نیتـروژن مولکـولی جـو    

قـرار دادن آن هـا در تنـاوب، در     بـا عناصر معدنی خاك 
همچنـین  . ز اهمیـت هسـتند  اکوسیستم هاي زراعـی حـائ  

مصرف کود را در سیستم هاي کشت فشرده اقتصـادي  
  ). 1383 ،مجنون حسینی(تر می سازد 

عملکرد هـر محصـول بوسـیله رقابـت درون و بـین           
وقتـی  بیشترین عملکـرد  . شودبوته براي منابع تعیین می

حـداکثر کـارایی    بـا منـابع محیطـی   حاصل می شود کـه  
پراکنش گیاهـان  ). Barary et al. 1996( شوندمصرف 

در مزرعه و یا توزیع مکانی بوته ها در مزرعـه، آرایـش   
نحوه قرار گرفتن گیاهان در مزرعـه بـا    .گیاهی نام دارد

هـا مشـخص مـی   دو مولفه فواصل بـین و درون ردیـف  
هــدف از آرایــش کاشــت مناســب، جــذب بیشــتر  . شــود

تشعشعات خورشیدي و در نهایت دستیابی بـه عملکـرد   
در واقع آرایش کاشت از طریـق تغییـر در   . طلوب استم

شرایط رشـد گیـاه بـر اجـزاي عملکـرد و در نتیجـه بـر        
 ).1381خیامیم و همکـاران  (عملکرد دانه تاثیر می گذارد 

به دلیل عدم پوشش کامـل سـطح    فواصل ردیف زیاددر 
ممکـن اسـت کـارایی اسـتفاده از منـابع طبیعـی را        خاك

فواصـل ردیـف باریـک ممکـن      نداشته باشد، در حالیکـه 
. هـا شـود  بوتـه است باعـث رقابـت شـدید درون و بـین     

استفاده از فواصل ردیف باریک باعـث افـزایش دریافـت    
نور، کاهش تبخیر از سطح خـاك، بهبـود جـذب عناصـر     

به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد و در عین  محیطی
هاي درون بوته و بین بوته در حـداقل باشـد   حال رقابت

تا حداکثر عملکرد ممکنه با کیفیت مطلوب بـه دسـت آیـد   
  ).1384خواجه پور (

(Barary et al. 1996بــراري و همکــاران 
ــرین   ــه مناســب ت ــد ک ــفدریافتن  40 ،فواصــل ردی

ــر و مناســبســانتی ــه مت و  5 ،هــاتــرین فاصــله بوت
هــا بیشــترین متــر بودنــد و ترکیــب تیمــاري ایــنســانتی

ــد    ــود تولیــ ــرد را در نخــ ــود عملکــ ــش و .  نمــ ویــ
کردنـد گـزارش    (Whish et al. 2002)همکـاران 

هاي کشت شده در فواصـل ردیـف باریـک    عملکرد نخود
هاي رشـد یافتـه در   عملکرد بوته ثبات بیشتري نسبت به

هـاي هـرز دارنـد   فواصل ردیف پهـن در حضـور علـف   
هاي باریک توانـایی رقابـت در بسـیاري از    فاصله ردیف

محصوالت را به دلیل بسته شـدن سـریع تـر کـانوپی و    
دهنـد رقابت با علف هاي هرز بهبود میآغاز زود هنگام 
شتند کـه  اظهار دا (Khan et al. 2001)خان و همکاران

داري عملکـرد دانـه   فواصل ردیف باریک به طـور معنـی  
تولیـد نمودنـد   پهـن بیشتري نسبت بـه فواصـل ردیـف    

همچنین اظهار داشتند که فاصله ردیف تـاثیري بـر وزن   
ترین دانـه دانه نداشت، اما به طور معمول سنگین صد

هـاوتوم  . حاصل گردید) cm 30(در فواصل ردیف کمتر 
اظهـار داشـتند    (Hawthome et al. 2003) و همکاران

بوته در  35-45بین نخود دسی  تیپکه تراکم بوته براي 
و در  )کیلوگرم در هکتار 80-110معادل ( متر مربع

معــادل (بوتــه در متــر مربــع  25-30بــین نخــود کــابلی 
رگــان و همکــاران . مــی باشــد )کیلــوگرم در هکتــار150

(Regan et al. 2003) ه ارتبـاط مثبـت   زارش دادند کگ
بین تراکم کاشت و عملکرد دانه وجـود دارد، بـه طـوري   

بـه دلیـل افـزایش    بـاالتر   هـاي تـراکم که عملکرد دانه در 
تعـداد  از طرفـی . افزایش یافتتعداد بوته در واحد سطح 

هــاي کمتــر در بوتــه و بیشــتر در واحــد ســطح بــا  نیــام
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پروتئین دانه تحت تاثیر تراکم بوته قرار نگرفت، همچنین 

شـرار و  . تراکم بوته زیاد، بوته هاي بلندتر تولیـد نمـود  
کـه   کردنـد گـزارش   (Sharar et al. 2001)همکـاران 

ارتفاع بوته، تعـداد   صفات کمی مثلدانه و  عملکرد رابطه
دانـه بـا    1000شاخه در بوته، تعداد دانه در نیام و وزن 

فقـط  صـفات   در بین برخـی از   ،دار شدتراکم بوته معنی
فواصـل    .ارتفاع بوته بـا افـزایش تـراکم، افـزایش یافـت     

-معنـی ردیف ارتفاع بوته، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد 
یت اظهار داشتند که بـراي دسـتیابی بـه    در نها. دار نبود

و ) kg/ha 70(بیشــتر  مقــدار بــذرعملکــرد بــاال بایــد از 
  .استفاده شود)  cm30( کمترفاصله ردیف 

تـاثیر   بررسـی  هدف از اجـراي ایـن آزمـایش،       
) وتهفاصله ردیف و تراکم ب( برخی فاکتورهاي مدیریتی 

دو  درصـد پـروتئین دانـه   بر عملکرد و اجزاي عملکرد و 
  .رقم نخود رایج کشور در شرایط منطقه بوده است

  
  مواد و روش ها

ــکده      ــاتی دانش ــه تحقیق ــق در مزرع ــن تحقی ای
کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز درسـال زراعـی   

طرح آزمایشی به کار رفته در ایـن  . به اجرا درآمد 1386
 طـرح  فاکتوریـل بـر پایـه    پالت آزمایش در قالب اسپلیت

فواصـل  . بـود تصـادفی در سـه تکـرار     بلوك هاي کامل
سـانتی متـر بـه     60و  50، 40ردیف کاشت درسه سطح 

 35و  25ح واصلی و تـراکم بوتـه در سـط   فاکتور عنوان 
م هاشـم و آرمـان بـه عنـوان     ارقـ ابوته در متر مربـع و  

هرکـرت فرعـی بـا    . شـدند  در نظـر گرفتـه  فرعی  فاکتور
 5و  6،  7توجه به فواصل ردیف مـورد آزمـایش داراي   

متـر بـه ترتیـب در     3و عـرض   4بـه طـول   ) پشته (خط 
پس از آمـاده  . سانتی متر بودند 60و 50، 40ردیف هاي 

کیلوگرم کود فسفات به صورت خالص  70سازي زمین 
در هنگـام   از منبع سوپرفسفات تریپـل بـه صـورت پایـه    

براي مبارزه بـا  . به میزان دو در هزار ضد عفونی شدند
علف هاي هرز باریک برگ مزرعه از علف کـش نـابواس   

هکتار استفاده شدلیتر در 5/1به میزان ) سیتوکسیدیم (
در دو نوبـت   سبز شـدن عمل تنک کردن دو هفته بعد از 

آبیــاري در طــول دوره رشــد بــا توجــه بــه . انجــام شــد
هر  نیاز گیاه اساسشرایط بارندگی کم در منطقه بر 

عملیات وجین دو هفته بعد از . انجام شدروز یکبار 
، به طـور مرتـب در طـول دوره رشـد انجـام شـد      شدن
ي اندازه گیري تعداد انشـعاب، ارتفـاع بوتـه و ارتفـاع     برا

تشکیل اولین نیام، در هنگـام برداشـت نهـایی تعـداد     
از خطوط اصلی هر کرت بوته از هرکرت بطور تصادفی 

براي تعیـین  . اندازه گیري شدندصفات مذکور انتخاب و 
بوته از هرکرت به عنوان نمونه  10اجزاي عملکرد، تعداد 

تعداد نیام در بوته و دانه در بوته انـدازه   و برداشت شد
گیري شد و از تقسیم کل دانه ها به کـل نیـام هـا، تعـداد     

بـراي محاسـبه عملکـرد دانـه در     . دانه در نیام تعیین شد
متر مربـع از هرکـرت    8/1 اندازهواحد سطح، سطحی به 

بــراي محاسـبه درصــد پـروتئین دانــه از   . برداشـت شـد  
اســتفاده  25/6دانــه در  ضــرب کــردن مقــدار نیتــروژن 

تجزیه آمـاري  ). Chapman and Pratt 1978(گردید 
SASاز طریـق نـرم افـزار     آن هـا داده ها و پـردازش  

انجــام شــد EXCEL ترســیم گــراف هــا از نــرم افــزار
  .ها با آزمون دانکن صورت گرفتمقایسه میانگین

 
  
  
  

  نتایج و بحث
  تعداد انشعاب

می شود که تـراکم بوتـه   مشاهده  1بر اساس جدول      
فاصـله  و اثر متقابـل رقـم و    درصد 5 احتمالیدر سطح 
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رقابـت   افـزایش ، احتماال به علت تراکمنشعاب با افزایش ا

براي عوامل رشد و سایه اندازي در تراکم باال است، کـه  
ــل       ــه عم ــوگیري ب ــاخه زا جل ــاي ش ــه ه ــد جوان   از رش

. فاصله ردیف تاثیري بر تعداد انشعاب نداشـت . آوردمی
 .Khan et al)ایـن نتـایج بـا گـزارش خـان و همکـاران      

همچنین در رقـم  . هم خوانی داشت گیاه نخود در (2001
آرمان با افزایش یافتن تراکم بوته، تعداد انشعاب کـاهش  

  .یافت، اما رقم هاشم تحت تاثیر قرار نگرفت
  

  ارتفاع بوته
 اثر فاصـله ردیـف بـر ارتفـاع بوتـه معنـی دار نبـود            

ــدول( ــرار و    . )1جـ ــزارش شـ ــابه گـ ــه مشـ ــن نتیجـ ایـ
ــاران ــ در (Sharar et al. 2001)همک ــتنخ . ود اس

. همچنین تاثیر تراکم بوته بر ارتفاع بوته معنـی دار نبـود  
هرچندکه انتظار مـی رود در تـراکم هـاي بـاال بـه دلیـل       
رقابت براي دریافت نور ارتفـاع گیـاه افـزایش یابـد، امـا      
ظاهرا در این آزمـایش نـور بـه انـدازه کـافی در اختیـار       

جـه  ایـن نتی . بوده و رقابتی براي آن وجود نداشته اسـت 
. اسـت در نخـود  )1385(مشابه نتایج رفیعـی و همکـاران   
معنـی   درصـد  1احتمال اثر رقم بر ارتفاع بوته در سطح 

می دهد که رقم هاشم بـا   مقایسه میانگین نشان. دار بود
ســانتی متــر از رقــم آرمــان بــا   12/52میــانگین ارتفــاع 

ســانتی متــر بوتــه هــاي بلنــدتري داشــت  5/45میــانگین 
نتــایج مشــابه گــزارش هــاي رفیعــی و  ایــن ). 2جــدول (

توان این اختالف ارتفـاع بوتـه   می. است) 1385(همکاران 
هـا  اختالفـات ژنتیکـی بـین آن   ناشـی از  در بین ارقـام را  

  .دانست
  
  ارتفاع تشکیل اولین نیام 

داري بـر  فاصـله ردیـف و تـراکم بوتـه تـاثیر معنـی            
چــه اگر. )1جــدول ( ارتفــاع تشــکیل اولــین نیــام نداشــت

که رقم هاشـم نیـام هـا را در ارتفـاع بـاالتري      به طوري 
مچنین اثر متقابل رقم و فاصـله ردیـف در   ه. تولید نمود

حـداکثر ارتفـاع   . معنـی دار بـود   درصد 5 احتمالی سطح
تشکیل اولین نیام در رقـم آرمـان در فاصـله ردیـف     

سـانتی   50سانتی متر و در رقم هاشم در فاصله ردیف 
ارتفاع تشکیل اولین نیـام در  ). 1شکل( متر حاصل گردید

ضـایعات محصـول در   برداشت مکانیزه و جلـوگیري از  
  .حین برداشت اهمیت دارد
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فاصله ردیف و رقم بر  مقایسه میانگین ترکیب تیماري -1شکل 
  ارتفاع اولین نیام

  
  تعداد نیام در بوته 

تعداد نیام در بوتـه تحـت تـاثیر      1با توجه به جدول      
با این حال فواصل ردیـف  . فاصله ردیف قرار نگرفت

بیشـتري در  نیـام  ور نسبی تعداد سانتی متر، به ط 50و 
ــدبوتــه تولیــد نمود ایــن نتــایج مشــابه نتــایج خــان و  . ن

ــاران ــود  (Khan et al 2001)همک اســتدر نخ
فواصـل ردیــف نزدیــک، فاصـله بوتــه هــا روي خطــوط   

یکنـواختی از لحـاظ فضـا،    نسـبتا  بیشتر و داراي توزیع 
کـاهش رقابـت    می باشد که بـا  نور، دریافت مواد غذایی

تشکیل نیام در بوته  مناسبی براي ن بوته ها و شرایطبی
اثـر تـراکم   ). Hussain et al. 1996(ایجـاد مـی شـود    

بوته، نیز بر تعداد نیام در بوته غیر معنـی دار بـود  
 Ferad and)نتیجه مشـابه گـزارش فـرد و والنسـیانو    
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از طرفی تاوا . بوته در مترمربع اختالفی مشاهده نگردید

گزارش دادند که با (Tawaha et al. 2005)و همکاران 
افـزایش   دلیـل افزایش تراکم بوته، تعداد نیام در بوته بـه  

 و کـاهش  ت تشعشـع و مـواد غـذایی   رقابت براي دریافـ 
تعداد گل هاي بارور در بوته کاهش یافته و از طرفی بـا  
افزایش تعداد بوته در واحد سطح، فضا و عناصر غذایی 

بنـابراین، گیـاه رشـد کـافی     . براي هر بوته کاهش یافـت 
 در نتیجـه نداشته و تعداد شاخه هاي جانبی کـم شـده و   

بـا ایـن حـال،    . یافت نیز کاهشکاهش تعداد نیام در بوته 
در آزمایش حاضر به دلیل نزدیکـی سـطوح تـراکم، ایـن     

اثر رقم نیز بر تعداد نیـام در  . عوامل تاثیر مهمی نداشتند
ولی رقم هاشم بـه طـور نسـبی    . بوته غیر معنی دار بود

تعداد نیام بیشتري تولید نمـود، کـه مـی توانـد بـه علـت       
  . دیررسی این رقم باشد

  
  احد سطح تعداد نیام در و 

اثر فاصله ردیف بر تعداد نیام در واحـد سـطح غیـر         
 60و  40امـا فواصـل ردیـف    ) . 1جـدول  ( معنی دار بود

اثر تراکم ) .  2جدول ( سانتی متر اختالف نسبی داشتند 
معنـی دار   درصد 1 احتمالی بوته بر تعداد نیام در سطح

 نیــام بوتــه تعــداد 35بــه ایــن صــورت کــه تــراکم . بــود
تولیـد   در متـر مربـع   بوتـه  25بیشتري نسبت به تـراکم  

 Regan)این نتایج مشابه گزارش رگان و همکاران. نمود
et al. 2003)   بیشتر بودن تعـداد  . است  در گیاه نخود

بیشتر توان به سطح، در تراکم باالتر را میواحد نیام در 
اثـر رقـم و   . تعداد بوته در واحد سـطح نسـبت داد  بودن 
دار متقابل بر تعداد نیام در واحد سطح غیـر معنـی  اثرات 
  .بود

  
  تعداد دانه در نیام

دار بــود، ایـــن نتـــایج مشـــابه گـــزارش هـــاي فـــرد و  
در گیاه  (Ferade and Valenciano 2005)والنسیانو
آن ها اظهـار داشـتند کـه در تغییـرات تعـداد      . نخوداست

دانه در نیام عامل محیطی کمتر تاثیر داشته و این صفت 
از طرفـی تـاوا و   . است ینتیکعوامل ژبیشتر تحت کنترل 

با افزایش  دریافتند که (Tawha et al. 2005)مکاران ه
تعداد دانه در نیـام کـاهش    ، به دلیل افزایش رقابت،تراکم
افزایش فتوسنتز توسـط گیـاه و   در تراکم پایین، با. یافت

فراهم شدن مواد فتوسنتزي، نیام ها از پتانسیل تولید  هب
دانه بیشتري برخوردار می شـوند و از طرفـی بـه دلیـل     

یل نیام ها در ارتفـاع پـایین تـر، احتمـاال تـنش هـاي       تشک
محیطی تاثیر کمی روي تعداد دانه در نیام خواهد داشت

تـاثیر معنـی داري بـر تعـداد     نیز اثر رقم و اثرات متقابل 
  .   دانه در نیام نداشتند

  
  دانه 100وزن 
دار نبـود  دانـه معنـی   100اثر فاصله ردیف بـر وزن       

سـانتی متـر    60حال در فاصله ردیـف   با این). 1جدول (
این نتایج . ها به طور نسبی وزن دانه کمتري داشتندبوته

(Khan et al. 2001مشابه نتایج خان و همکـاران  
 100اثــر تــراکم بوتــه بــر وزن . گیــاه نخــود اســت

هـاي فـرد و   این نتایج مشابه گـزارش .  دار بودغیر معنی
(Ferade and Valenciano 2005)والنســیانو 

صفت عمومااین که ها اظهار داشتند آن. گیاه نخود است
از طرفی تاوا . بوسیله فاکتورهاي ژنتیکی تعیین می شود

گزارش دادند کـه بـا   (Tawha et al. 2005)و همکاران 
دانه، به علـت عـدم کفایـت     100افزایش تراکم بوته، وزن 

مــواد فتوســنتزي در دوره پرشــدن دانــه کــاهش یا
همچنین اثر رقم و اثـرات متقابـل تـاثیر معنـی داري بـر      

بــا ایــن حــال مقایســه میــانگین. نداشــتند 100وزن 
اثرات متقابل فاصله ردیف و تراکم بوته نشان مـی دهـد   



   .....                                                                                        تاثير تراكم بوته و فاصله رديف بر برخي خصوصيات مورفولوژيك
   

علت توزیع غیر یکنواخت بوته ها و کـاهش سـطح بـرگ    
کـه باعـث کـاهش فتوســنتز و یـا کـاهش منبـع و انتقــال       

  .  شود، دانستها به مخازن میاسیمیالت
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  اثرات متقابل فاصله ردیف و تراکم بوته بر  -2شکل

  دانه 100وزن 
  

 عملکرد دانه
، اثر فاصـله ردیـف بـر عملکـرد      1به جدول با توجه      

 60بـا ایـن حـال، در فاصـله ردیـف      . دار نبـود دانه معنی
ایـن  ).  2جـدول  ( شـد متر عملکـرد کمتـري تولیـد    سانتی

 Barary)نتایج مشابه گزارش هاي بـراري و همکـاران   
et al. 1996)  از طرفـی خـان و   . باشدمیدر گیاه نخود

زارش دادنـد اسـتفاده   گ  (Khan et al. 2001)همکاران
بـه   در گیاه نخود از فواصل ردیف باریک عملکرد دانه را

 Board)بـوارد و هارویـل  . طور معنی داري افزایش داد
and Harville 1992)    ــزایش ــه اف ــد ک ــزارش دادن گ

در فواصـل ردیـف باریـک در مقایسـه بـا       سویاعملکرد 
دریافت بیشتر نور اسـت و   ناشی از، پهنفواصل ردیف 

بیشــتر نــور در فواصــل ردیــف باریــک نتیجــه  دریافــت
شـاخص ســطح بـرگ بیشــتر و بسـته شــدن سـریع تــر     

که با جذب حداکثر تشعشع خورشیدي، برگ پوشش تاج 
آن همچنـین  . تامین نمودبراي رشد  بیشتري را فتوسنتز

 اظهار داشتند که افـزایش دریافـت نـور در طـی دوره     ها 
 رحلـه نسـبت بـه م  زایشـی  رشـد  رویشی و ابتداي رشد 

1147 بــا بوتــه در متــر مربــع 35تــراکم در مقایســه بــا 
این نتایج مشـابه گـزارش   . تولید نمود م در هکتارکیلوگر

 Ferad and Valenciano)هـاي فـرد و والنسـیانو    
افزایش عملکرد دانـه بـ  . می باشدنخود  در گیاه (2005

مقـدار بوتـه   بواسطه اسـتقرار   ،تراکم به موازات افزایش
تعداد نیام هـاي تولیـدي در واحـد     افزایشبوته بیشتر و 

رقم بر عملکرد دانه غیـر معنـی   همچنین اثر. سطح است
کیلـوگرم   975مقدار عملکرد دانه در رقم آرمان . دار بود

کیلوگرم در هکتار بوده  1052در هکتار و در رقم هاشم 
معنـی اثرات متقابل سه تیمار بـر عملکـرد دانـه    . است
  . نبود

  
  عملکرد بیولوژیکی

نشان مـی دهـد   1تجزیه واریانس داده ها در جدول       
معنـی که اثر تراکم بوته و رقم بر عملکرد بیولوژیکی 

کیلـوگرم در   2896بوته در مترمربع بـا   35تراکم . است
بوتـه در   25بیشتري نسبت به تـراکم   ماده خشکهکتار 

این نتایج مشابه . تولید نمودکیلوگرم  1983متر مربع، با 
(Ayaz et al. 2004هـاي ایــاز و همکـاران   یافتـه 

افزایش در کـل مـاده   . بوده استاي هاي دانهلگومبرخی 
خشک تولیدي در هنگام برداشت با کاهش یافتن فاصـله  

تواند مربوط به افزایش تعـداد  ها میردیف و فاصله بوته
در واحد  بوته در واحد سطح و افزایش وزن ماده خشک

رقـم هاشـم بـا    . (Jafroudi et al. 2002)باشـد   سطح
ــد  ــوگرم د 2635تولی ــک  کیل ــرد بیولوژی ــار، عملک ر هکت

کیلوگرم در  2244بیشتري نسبت به رقم آرمان با تولید 
احتمـاالَ ایـن اخـتالف مـی توانـد بـه علـت        . هکتار داشت

رقـم هاشـم   ) ارتفاع بیشتر(دیررس بودن و فرم رویشی 
 Ayaz et)(ایـاز و همکـاران  . نسبت به رقم آرمان باشـد 

al. 2004 با دوره رشـد  ی یاظهار داشتند که در گونه ها
بیشتر، به دلیل فرصت بیشتر براي دریافـت نـور، مـاده    
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سانتی متر را می توان به دلیـل شـرایط    50و  40ردیف 
اي کــه بــراي حصــول پوشــش گیــاهی مطلــوب و  بهینــه

انـد،  دستیابی به حداکثر راندمان فتوسـنتز فـراهم آورده  
ــی . دانســت ــاثیر معن ــل ت ــرات متقاب ــرد اث ــر عملک داري ب

  .بیولوژیک محصول نداشتند
  

  شاخص برداشت
 اثیرتحت تـ ، شاخص برداشت تنها 1بر اساس جدول      

رقم آرمـان  . دار شدمعنی درصد 5 احتمال رقم در سطح
شاخص برداشت بیشتري نسبت به رقم هاشم  44/43با 
ایــن نتــایج مشــابه گــزارش رفیعــی و . داشــت 63/37بـا  

احتمـاالَ ایـن   . بوده اسـت در گیاه نخود ) 1385( همکاران
زودرس تر بودن رقـم آرمـان بـا توجـه بـه       امر به دلیل

در ایـن سـال و پاکوتـاه بـودن آن      شرایط جوي منطقـه 
زیرا در ارقام پاکوتاه به . نسبت به رقم هاشم بوده است

دلیل کاهش طـول میـانگره هـا، قسـمت کمتـري از مـواد       
فتوسنتزي در بخش هاي ساختمانی مصرف مـی شـود،   

هاي زایشی به قسمت يبیشتر در نتیجه مواد فتوسنتزي
خص برداشت تاثیر تراکم بوته بر شا. شوندفرستاده می

 .Siddique et al)صـدیق و همکـاران  . دار نبـود معنـی 
شاخص برداشت  در گیاه نخود گزارش دادند که (1986

بوته  25به هر حال تراکم . با تغییر تراکم بوته ثابت ماند
 35اندکی شاخص برداشـت بیشـتري نسـبت بـه تـراکم      

هـا  بـین بوتـه   يعلت این کاهش، رقابت بـاال . بوته داشت
هـا و بـه   مل رشد و کاهش فتوسـنتز تـک بوتـه   براي عوا

بـه  انتقـال یافتـه   دنبال آن کاهش سهم مـواد فتوسـنتزي   
اثر فاصله ردیـف و اثـرات متقابـل بـر     . دانه ها می باشد

  .شاخص برداشت غیر معنی دار بود
  

  پروتئین دانه

گـزارش داد کـه تـراکم کاشـت      (Bahr 2007)بـار . بود
همچنـین  . نداشـت  در گیاه نخـود  تاثیري بر پروتئین دانه

روتئین دانه اثر رقم و اثرات متقابل تاثیر معنی داري بر پ
می توان این نتایج را به دلیل تحت تـاثیر بـودن   . نداشتند

تفسـیر نمـود  این صفت بـه وسـیله فاکتورهـاي ژنتیکـی     
(Barary et al. 1996).  

تـوان  با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی می     
گفت، برخی صفات همچـون وزن دانـه و تعـداد دانـه در     

ورهـاي ژنتیکـی هسـتند   نیام بیشتر تحت تـاثیر فاکت 
براي دسـتیابی بـه عملکـرد مطلـوب نخـود در منطقـه از       

سانتی متـر و تـراکم بوتـه     50و یا  40فاصله ردیف 
  .استفاده نمودبوته در متر مربع 

  
  اريسگزسپا

از کلیه افرادي که در اجراي این طرح آزمایشی 
  .اند، کمال تشکر را دارمهمکاري نموده



  ٩   .....                                                                                        تاثير تراكم بوته و فاصله رديف بر برخي خصوصيات مورفولوژيك
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