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 چکیده

بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم  نیتروژن و فسفر شیمیایی هایکمپوست و کودمنظور ارزیابی تاثیر ورمی به

انجام  62-63پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال زراعی در مزرعه تحت تنش خشکی آخر فصل آزمایشی نخود

در دو تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آبیاری  های کاملبلوك طرح قالب در فاکتوریل اسپلیت گرفت. آزمایش به صورت

های اصلی و تیمارهای کودی دهی( در کرتی غالفمرحله ازبدون تنش خشکی )آبیاری کامل( و تنش خشکی )تنش  :سطح

درصد  01درصد کود شیمیایی +  01درصد کود شیمیایی،  111کمپوست، درصد ورمی 111در چهار سطح مصرف 

بر های فرعی قرار گرفتند. در کرت شمهاآزاد و ، آرمانکمپوست و بدون مصرف کود و چهار رقم نخود بیونیج، ورمی

 و عملکرددانه داری بر صفات تعداد غالف در بوته، عملکرد رقم اثر معنی دراساس نتایج به دست آمده برهمکنش آبیاری 

تنش  .کود قرار گرفتند دردار تحت تاثیر برهمکنش آبیاری داشت. همچنین کل صفات مورد مطالعه به طور معنی یبیولوژیک

. کاهش داددرصد  31و  37، 43، 11به ترتیب را و بیونیج  آرمان، آزاد، هاشم دهی عملکرد ارقامدر مرحله غالفخشکی 

عملکرد دانه، عملکرد  وزن هزار دانه، تعداد غالف در بوته، ،کمپوستورمی درصد 01شیمیایی +  درصد کود 01کاربرد 

 .افزایش داددر شرایط تنش خشکی  درصد 19و  8/23، 9/19، 16، 21میزاناخص برداشت را به ترتیب به بیولوژیک و ش

. بهبود بخشیددرصد  8/1و  21، 36، 0/11، 9/26کمپوست صفات مذکور را به ترتیب درصد ورمی 111 قابل ذکر است تیمار

کمپوست ورمیدرصد  01درصد کود شیمیایی +  01کاربرد  ویژه رقم هاشمبه در همه ارقام  بدست آمدهبر اساس نتایج 

  قابل توصیه است.و تنش خشکی در شرایط آبیاری کامل جهت بهبود عملکرد گیاه نخود 

 

 کمپوست، نخود تنش خشکی آخر فصل، رقم، کود شیمیایی، کود ورمی :کلیدیهای واژه
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Abstract 

        In order to evaluate the effect of vermicompost, nitrogen and phosphorus fertilizers on yield and yield 

components of four chickpea cultivars under terminal drought stress, a field experiment was conducted at the 

Agricultural Research Station of Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina, university during 2014 growth season. 

Experiment was designed as split factorial based on randomized complete block design with three replications. 

Irrigation treatment  inclued two levels, without drought stress (full irrigation) and drought stress at podding 

stage (terminal drought) in main plots and fertilizer treatments including four levels (100 percent of 

vermicompost, 100 percent of chemical fertilizer, 50 percent of chemical fertilizer + 50 Percent of 

vermicompost and Without fertilizer) and four chickpea  cultivars (Bivanig, Arman, Azad, Hashem) were used  

in sub-plots. The result showed that interaction between irrigation and cultivar was significantly in the number 

of pods per plant, economic yield, biological yield and harvest index. Also all studied traits were significantly 

affected by interaction between irrigation and fertilizer. Drought stress at podding stage decreased grain yield 

of Hashem, Arman, Azad and Bivanig cultivars about 41, 43, 37 and 33.7 percent, respectively. At the podding 

stage steress, application of 50 percent  of chemical fertilizer + 50 percent of vermicompost increased number 

of pods per plant, 1000 grain weight, seed yield, biological yield and harvest index about  20, 19, 47.6, 23.8 

and 16 psercent respectively under stress condition. It’s notable that application of 100 percent of 

vermicompost improved above-mentioned traits by about by 29.7, 14.5, 39, 20 and 4.8 percent respectively. 

According to results, in all cultivars especially Hashem using 50 percent of chemical fertilizer + 50 percent of 

vermicompost for enhancing chickpea under full irrigation and drought stress at podding stage is 

recommended. 
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 مقدمه

مهم غذایی بشر پس از غالت  منبع حبوبات دومین

 آیند. در این بین، نخود، پس از لوبیابه شمار می

(L. Phaseolus vulgaris) و عدس (L.Lens culinaris ) 

دارد  قرار سوم مقام در تولید و کشت زیر از نظر سطح

 32الی  18از  برخورداری با حبوبات (. دانه1669)سینگ 
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 شده و محسوب غالت پروتئین مکملِ ،پروتئین درصد

 از پروتئین، غنی درصد 25  تا 15 داشتن با نخود

. (1660)مکنزی و هیل است  ضروریهای آمینه اسیدهای

 Brassica) کلزا تناوب با در مهمی نقشهمچنین این گیاه 

napus L. )، گندم (Triticum aestivum L.) جو و 

(Hordeum vulgare L.) خشک نیمه و خشک نواحی در 

 نقاط اغلب در(. 1383)چایی چی و همکاران کند ایفا می

بهار  فصل در اوایل و دیم صورت به نخود کشت ایران

 بارش،کمبود  دلیل به دوره، در این .دشو می انجام

اواخر  در خاك رطوبت تخلیه، حرارت درجه افزایش

 خشکی، تنش با گیاه زایشی دوره شدن مواجه و فصل

باشد )مانتری و  می ثبات فاقد و عملکرد افت کرده

تنش خشکی در است که گزارش شده (. 2119همکاران 

ها )خشکی آخر مراحل تشکیل غالف و پر شدن دانه

دهنده عملکرد این گیاه کاهشترین عوامل از مهم ،فصل(

 2113، تومر 2119تسفای و همکاران شود )محسوب می

تنش  کهه طوریب (.2111و کریشنامرسی و همکاران 

باعث در مرحله تشکیل غالف و پر شدن دانه  خشکی

تدین و قربانی )گردد می درصد 45 نخود تا عملکرد کاهش

 مانند زراعی های مناسبروش استفاده از(. 1361نژاد 

در  عملکرد قابل قبول با ارقام کاشت ارقام متحمل، کشت

ویزیراد و ) بود خواهد موثر خشکی تنش با مقابله

  (.2118همکاران )

-تغذیه مختلف هاینظام تأثیر دركاز سوی دیگر         

 افزایش در جهت تاثیر گذاری کمک تواندمی گیاه ای 

باشد.  شیمیایی داشته کودهای مصرف کاهش و تولید

کاربرد بیش از  از ناشی محیطی زیست امروزه مشکالت

 بر مخربی تأثیر تولید، هاینهاده و شیمیایی حد کودهای

 زراعی هاینظام بوم پایداری زیستی و هایچرخه

 عناصر کافی مقدار فراهم کردنگرچه  .است گذاشته

به  شیمیایی کودهای با مصرف گیاه نیاز مورد غذایی

بهبود  برای زراعی مدیریت های مهمجنبه از یکی عنوان

 گیاهان زراعی متداول است تولید افزایش و کیفیت

داده استفاده بیش  نشان مطالعاتولی ، (1389)سعیدی 

را در  زراعی گیاهان عملکرد شیمیایی کودهای از از حد

 های ویژگی خاك، کاهش شدن دلیل اسیدی دراز مدت به

 عناصر کم کمبود و خاك شیمیایی و مطلوب فیزیکی

در (. 2118دهد )ویزیراد و همکاران می مصرف کاهش

 استفاده با زراعی گیاهان تغذیه مدیریت وضعیتیچنین 

یکی  خشکی تنش و آبیاری کم شرایط در آلی از کودهای

در  .شودمحسوب می پایدار کشاورزی مهم هایجنبه از

به  آلی کودهای کاربردکه شده است ثابت  سالهای اخیر

ظرفیت  افزایش طریق از شیمیایی کودهای همراه

 کاربرد کودهای به نسبت خاك، رطوبت نگهداری

به  و تنش خشکی نامطلوب اثرات کاهش باعث شیمیایی

گردد می زراعی گیاهان عملکرد و رشد دنبال آن بهبود

 .(2112)موتاگی و همکاران 

کود  کمپوست، یکورمیدر میان کودهای آلی         

فرآیند  یک طی آلی مواد تجزیه از ارگانیک است که

-میکروارگانیسم و خاکی هایفعالیت کرم با غیرحرارتی،

(. فرآیند تولید 2116شود )ساالکو و همکاران می ها تولید

تجزیه  تسریعها موجب کمپوست به وسیله کرمورمی

به طوری که این مواد ناپایدار اکسید شده  شدهمواد آلی 

همچنین (. 2116شود )سوتار و به حالت پایدار تبدیل می

 ها، اینکرم گوارشی سیستم مواد ترشحی موجود در

 دسترسی قابلیت با عناصر غذایی توانایی را دارد که

 گیاه تبدیل جذب برای دسترس عناصر قابل را به پایین

این کود (. از سوی دیگر 2110کند )آرانکون و همکاران 

دارای خلل و فرج زیاد، ظرفیت باالی تهویه، زهکشی 

)آتایه و  شدبامناسب و ظرفیت نگهداری آب باالیی می

کمپوست کاربرد ورمیگزارش شده . (2111همکاران 

 گیاهدار عملکرد دانه و بیولوژیکی باعث افزایش معنی

 کهبه طوری(. 2118)ساحنی و همکاران  گرددمینخود 

کمپوست سبب کود ورمیدر هکتار سه تن کاربرد 

نخود در مقایسه با شاهد گیاه کل افزایش وزن خشک 

 و کومارا سایالجا. (2111جت و آهلوات ) شده است

در مطالعات خود حداکثر نیز  (2002)یوشاکوماری 

 (.Vigna unguiculata L) بلبلی چشم لوبیای دانه عملکرد

 کمپوست و کود شیمیاییورمی مصرف تلفیقی کود با را

 و نیتروژن جذب افزایش را آن دلیل و بدست آوردند
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در مجموع با توجه  .کردند بیان گیاه فسفر به وسیله ریشه

ن یافت ،کودهای شیمیایی زیادمصرف  نامناسببه اثرات 

 های شیمیاییکاهش مصرف فرآورده جهت یهایراهکار

تواند از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری نموده و می

این بر  گامی مناسب در جهت کشاورزی پایدار باشد.

این آزمایش بررسی عملکرد ارقام از انجام هدف اساس 

و امکان جایگزین  کمپوستنخود با استفاده از کود ورمی

های کودبخشی از با حداقل کمپوست کردن کود ورمی

 ر شرایط تنش خشکی است. شیمیایی متداول د

 

 هامواد و روش

ی در مزرعه 62-63این پژوهش درسال زراعی       

علی سینا واقع در همدان با طول تحقیقاتی دانشگاه بو

درجه شرقی عرض جغرافیایی  31درجه و  18جغرافیایی 

ی شمالی انجام شد. میانگین دقیقه 31درجه و  21

متر و ارتفاع آن از میلی 331ی این منطقه بارندگی ساالنه

متر بوده و از نظر اقلیمی جزء مناطق  1881 سطح دریا

شود. آزمایش به صورت سرد و خشک محسوب می

با  های کامل تصادفیطرح بلوك اسپلیت فاکتوریل بر پایه

سه تکرار انجام شد. آبیاری در دو سطح  آبیاری کامل و 

های کرتدر به بعد، دهی ی غالفمرحله ازتنش آبی 

درصد  111کودی شامل مصرف  تیمارهایاصلی و 

درصد  01درصد کود شیمیایی،  111کمپوست، ورمی

کمپوست و بدون درصد ورمی 01کود شیمیایی + 

با چهار رقم نخود کابلی شامل  )شاهد( مصرف کود

تهیه شده از مرکز آرمان، هاشم، آزاد و رقم محلی بیونیج 

کتوریل در کرت های بصورت فاتحقیقات دیم سرارود 

فرعی قرار گرفتند. به منظور آماده سازی زمین، در اوایل 

سانتیمتر صورت گرفت. در اوایل  31پاییز شخم به عمق 

بهار پس از انجام شخم متوسط، از دو نوبت دیسک عمود 

بر هم استفاده شد. پس از تسطیح و ایجاد جوی و پشته 

کاربندازیم  کشبا قارچ هابذر ،سانتیمتر 01به فاصله 

فروردین ماه کشت شدند.  19ضدعفونی شده و در تاریخ 

بوته در نظر  33سانتیمتر و تراکم کاشت  0عمق کاشت 

 متر 9ردیف به طول  1گرفته شد. هر کرت فرعی شامل 

متر در نظر گرفته  1های اصلی و  فاصله بین کرت بوده

تن  12کمپوست معادل درصد کود ورمی 111شد. تیمار 

 ملشادرصد کود شیمیایی به ترتیب  111کتار، تیمار در ه

کیلوگرم در هکتار کود اوره و کود سوپر  101و  111

 01درصد کود شیمیایی +  01فسفات تریپل و در تیمار 

کمپوست نصف مقادیر ذکر شده برای درصد ورمی

کمپوست مورد استفاده قرار کودهای شیمیایی و ورمی

ستفاده قبل از کشت طبق کلیه کودهای مورد ا گرفتند.

برای آبیاری  مخلوط گردید.تیمار مورد نظر با خاك کامال ً

 ریشه توسعه عمق از خاك بردارینمونه ،مرحله هر در

 سانتیگراد درجه 111 آون در ساعت 21 مدت به و انجام

 تعیین خاك در موجود وزنی رطوبت درصد و شد خشک

 به رسیدن تا مورد نیاز سپس عمق و حجم آب. شد

خاك ظاهری مخصوصوزن  مزرعه با توجه به ظرفیت

 01گردید. در تیمار تنش آبی، پس از رسیدن  محاسبه

 دهی آبیاری قطع گردید.درصد بوته ها به مرحله غالف

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه و ورمی 

 آمده است. 2و  1کمپوست مورد استفاده در جداول 

  

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه محل آزمایش -1جدول 

 

 اسیدیته

درصد 

 اشباع

کربن 

 آلی )%(

هدایت 

 الکتریکی

(1-mS.d) 

 منگنز
(1-mg.kg) 

 روی
(1-mg.kg) 

 آهن
(1-mg.kg) 

نیتروژن 

 کل )%(

پتاسیم قابل 

 جذب

(1-mg.kg) 

فسفر قابل 

 جذب

(1-kg.mg) 

 بافت

 خاك

 لومی 1/8 290 19/1 29/3 01/1 11/1 293/1   99/1 81/39 00/9
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورمی کمپوست مورد استفاده -2جدول

 اسیدیته

کربن 

آلی 

)%( 

هدایت 

 الکتریکی

(-mS.d

1) 

 رطوبت

)%( 
 مس

(1-mg.kg) 

 منگنز
(1-mg.kg) 

 روی
(1-mg.kg) 

 آهن
(1-mg.kg) 

 نیتروژن

 )%(کل 

پتاسیم 

 کل

)%( 

فسفر 

 کل

)%( 
C/N 

88/9 3/22 2/9 1/21 111 291 190 2602 69/1 00/1 06/1 0/19 

 

های هرز بصورت در طول فصل رشد مبارزه با علف

برگ چند  9موقعی که چهار تا  V6 وV4 در مرحله  دستی

انجام گرفت. برگچه ای روی ساقه اصلی نمایان شد 

حداقل یک  های هر کرتدرصد بوته 01زمانی که در

عنوان مرحله تشکیل غالف در  غالف سبز مشاهده شد به

اعمال شد.  خشکینظر گرفته شده و در این زمان تنش 

، در زمان رسیدگی محصول با حذف اثرات حاشیه

برداشت در سطح سه متر مربع از مرکز هر کرت صورت 

-لوژیک، تعداد کل غالفگرفت. پس از تعیین عملکرد بیو

ها شمارش های پر، تعداد دانه در غالف و تعداد کل دانه

شد. در پایان با توزین دانه ها، وزن هزار دانه و عملکرد 

داشت نیز با تقسیم عملکرد دانه محاسبه شد. شاخص بر

اقتصادی بر عملکرد بیولوژیک بدست آمد. تجزیه وتحلیل 

 (1/6) ه از نرم افزارو با استفاد GLMها به روش داده

SAS  انجام گرفت، همچنین میانگین صفات مورد مطالعه

در سطح احتمال  ای دانکنبا استفاده از آزمون چند دامنه

 درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. 0

 

 بحث نتایج و

 تعداد غالف در بوته

های آزمایش نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده

کود و رقم، برهمکنش آبیاری،  سادهعالوه بر اثرات که 

-اثر معنیبر تعداد غالف در بوته دوگانه عوامل مذکور 

(. بیشترین تعداد غالف در بوته با 3)جدول  ندداشتداری 

آبیاری کامل و کمترین مقدار از تیمار تنش در مرحله 

(. در بین تیمارهای کود 1)جدول  دهی حاصل شدغالف

 درصد 01نیز بیشترین تعداد غالف در بوته با کاربرد 

کمپوست حاصل شد، درصد ورمی 01شیمیایی +  کود

ژنوتیپ هاشم با  درهمچنین حداکثر تعداد غالف در بوته 

 14/84بیونیج با  ژنوتیپ درتعداد  و کمترین غالف 92/29

قام مورد (. اختالف بین ار1)جدول  مشاهده شدغالف 

بررسی از نظر تعداد غالف در بوته ناشی از ساختار 

 و اثر متقابل کودبر اساس  باشد.ژنتیکی متفاوت آنها می

 درصد 01بیشترین تعداد غالف در بوته با کاربرد ، رقم

  رقم هاشم باکمپوست درصد ورمی 01شیمیایی +  کود

کمترین تعداد غالف در بوته از تیمار بدون مصرف  و

با توجه (. همچنین 0کود در رقم بیونیج حاصل شد )جدول

بیشترین تعداد غالف در بوته ، آبیاری و کود برهمکنش

شیمیایی +  کود درصد 01آبیاری کامل و تیمارتیمار در 

کمپوست  به دست آمد که با سایر درصد ورمی 01

داری داشت. کمترین تعداد غالف یتیمارها اختالف معن

دهی و بدون مصرف کود در بوته در تنش مرحله غالف

بین دهی، تنش مرحله غالفدر   (.1حاصل شد )جدول

درصد کود  111تعداد غالف در بوته در تیمارهای 

-درصد ورمی 01شیمیایی +  کود درصد 01شیمیایی، 

تفاوت آماری کمپوست درصد ورمی 111 و کمپوست

کمبود رطوبت در گزارش شده (. 9)جدولده نشد مشاه

گیری غالف باعث کاهش تشکیل و افزایش مرحله شکل

شود )بهبودیان و ریزش غالف در اوایل تشکیل دانه می

 ( نیز یه تأثیر1386ثمن و همکاران ) (.2111همکاران 

اشاره  نخود بوته در غالف تعداد بر خشکی تنش منفی

 و خلل با کمپوستورمیهمچنین اشاره شده   .اندکرده

موجب حفظ  ،آب داری نگه ظرفیتافزایش فرج زیاد و 

 بوته روی هاغالف  حفظرطوبت در تنش آبی شده و در 

 . از طرفی فراهمی(2111)سیدیکو و همکاران  موثر است

 کانوپی شده توسعة افزایش سبب دسترس قابل رطوبت
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 گیاه گردیده که جذب بیشتری تشعشعی انرژی نتیجه در

در  غالف تعداد جمله از عملکرد، اجزای افزایش به منجر

 (.1669و سینگ  2119)جالوتا و همکاران  گردد می گیاه

حداکثر تعداد بر اساس اثر متقابل آبیاری و رقم، 

)معادل  غالف در بوته در تیمار آبیاری کامل و رقم هاشم

-مرحله غالف( و کمترین تعداد از تیمار تنش در 18/31

( به دست آمد )جدول 13/30دهی و رقم بیونیج )معادل 

ای در کاهش تشکیل تعداد (. تنش آبی اثر قابل مالحظه9

 های پر در بوته، در تمامی ارقام مورد بررسیغالف

دهی اما رقم هاشم و آزاد به تنش در مرحله غالف داشت

درصد کاهش  29و  21تر بوده و به ترتیب حدود حساس

 (درصد 16)ان دادند، کمترین کاهش در تعداد غالف نش

تعداد غالف در شده  اظهارمشاهده شد.  در رقم آرمان

د که باشبوته متغیرترین صفت در بین اجزای عملکرد می

در ارقام مختلف نسبت به تنش خشکی حساسیت نشان 

 (.1389)ثمن و همکاران  می دهد
 

 )میانگین مربعات( عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت تاثیر، آبیاری، کود و رقمنتایج تجزیه واریانس  -3جدول 

  میانگین مربعات
 

 شاخص 

 برداشت

 عملکرد 

 بیولوژیک

 عملکرد 

 دانه

 وزن 

 هزار دانه

 تعداد دانه 

 در غالف

 تعداد غالف

 در بوته

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

19/0 ns  *61/9090669   *98/99181  **91/1991 116/1 ns  **83/131 2 تکرار 

 خشکی 1 18/938**  11/1*  21/91629**  1/19116102**  89/31189216**  **61/1831
 1خطای  2 10/2 118/1 01/1 28/12169 11/319931 36/2

 کود 3 93/119**  11/1**   10/9868**  30/2003916**  38/8390902**  **01/99

 رقم 3 11/083**  18/1**   31/2111**  88/2980198**   18/8922291**  **26/68
60/13ns 1/808391 ns  *90/231811   **21/1239   **10/1  **89/21 6  رقم ×کود 

 کود ×خشکی  3 1/31**  11/1**   11/1910*   21/169122**   61/1139238**   **11/98

82/01*   *80/1601169  **11/111910 66/010 ns 12/1 ns *08/22 3  رقم ×خشکی 

88/18ns 81/310132 ns 19/16893  ns 11/319 ns 118/1 ns 32/3 ns 6  رقم ×کود  ×خشکی 

 2خطای  91 01/8 11/1 91/108 19/111399 9/999692 30/16
 ضریب تغییرات - 81/12 18/8 11/11 62/19 81/18 10/11

 .دهدبودن را نشان می دارغیر معنی nsدرصد و  0درصد و  1داری در سطح به ترتیب معنی *و    **

 

 تعداد دانه در غالف

عالوه بر اثرات ساده ی تنش خشکی، تیمارهای 

کودی و رقم، برهمکنش های دوگانه تیمارهای مذکور )به 

رقم( بر تعداد دانه در غالف نخود تاثیر  ×استثنای آبیاری 

بیشترین تعداد دانه در (. 3داری داشتند )جدول معنی

تیمار تنش  درو کمترین تعداد  غالف با آبیاری کامل

بیشترین تعداد دانه در  .دهی  حاصل شدمرحله غالف

درصد کود شیمیایی  و کمترین  111غالف با مصرف 

تعداد دانه در غالف بدون مصرف کود  به دست آمد 

(. همچنین حداکثر تعداد دانه در غالف  در رقم 1)جدول 

داری مشاهده شد که با سایر ارقام اختالف معنی آرمان

به دست   داشت وکمترین تعداد دانه در غالف از رقم آزاد

 (.1تفاوتی نداشت )جدول  و بیونیج آمد که با ارقام هاشم

 مالحظه می شود کهبر همکنش کود و رقم با توجه به 

درصد کود  111با کاربرد حداکثر تعداد دانه در غالف 

با  . تیمار مذکورشدحاصل  شیمیایی در رقم آرمان

-درصد ورمی 01درصد کود شیمیایی +  01تیمار

 ارقامکمپوست در درصد ورمی 111رتیماکمپوست و 

درصد کود  111با تیمار  ، همچنینو رقم بیونیج آرمان

 نداشتند.داری اختالف معنیدر رقم هاشم شیمیایی 
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در تیمار  ( در رقم بیونیج1/09حداقل تعداد دانه در غالف )

گزارش شده (. 0بدون مصرف کود حاصل شد )جدول 

موجب افزایش  تامین مواد غذایی کافی در نخوداست 

ها شده و تعداد دانه در غالف بیشتری حاصل تشکیل دانه

بر اساس مقایسه میانگین  (.1386سعیدی پور می شود )

بیشترین میزان دانه در غالف ، کود آبیاری و برهمکنش

-درصد ورمی 111در شرایط آبیاری کامل و مصرف 

درصد کود  111کمپوست به دست آمد که با مصرف 

تیمار آبیاری تفاوت آماری نداشت  همینشیمیایی در 

همچنین کمترین تعداد دانه در غالف در تنش . (9)جدول

حاصل دهی و بدون مصرف کود کم آبی مرحله غالف

درصد  01درصد کود شیمیایی +  01 مصرف که با شد

درصد  111درصد کود شیمیایی و  111 ،کمپوست ورمی

ون مصرف کمپوست در تنش مذکور و با تیمار بدورمی

 (. 9کود در آبیاری کامل دارای تفاوت آماری نبود )جدول

دهی تعداد تنش در مرحله غالف رسدبه نظر می

دانه در غالف را از طریق کاهش انتقال مواد فتوسنتزی 

های تازه تشکیل شده، و به دنبال آن سقط تعدادی از دانه

مواد  کاهش داده است. زمانی که کمبود و کاهش انتقال

فتوسنتزی در گیاه به دلیل تنش رطوبتی و در مرحله 

 در مراحل آغازین که هایی دانه دهی رخ دهدغالف

 غالف در دانه تعداد نتیجه در شده، هستند، سقط تشکیل

در گزارش دیگر  (،1661)نیو و همکاران د شوکمتر می

دهی باعث کاهش میانگین کمبود رطوبت در مرحله غالف

در گیاه نخود شده است )رضاییان  تعداد دانه در غالف

 در دانه (. بدیهی است صفت تعداد1361زاده و همکاران 

-متاثر از عوامل ژنتیکی است می آنکه بر عالوه غالف

آب و مواد  کمبود مانند محیطی عوامل تأثیر تحت تواند

 (.2113گیرد )گان و همکاران  قرار نیز غذایی

 وزن هزار دانه

 1آبیاری، کود و ارقام تاثیر معنی داری در سطح 

که طوری(. به 3درصد بر وزن هزار دانه داشتند )جدول 

بیشترین وزن هزار دانه با آبیاری کامل به دست آمد که 

دهی بطور در مقایسه با تیمار تنش در مرحله غالف

همچنین (. 1گرم بیشتر بود )جدول  11/02متوسط 

درصد کود  01دانه با مصرف بیشترین وزن هزار 

کمپوست حاصل شد )جدول درصد ورمی 01شیمیایی + 

و  12/216 (. حداکثر وزن هزار دانه از رقم بیونیج1

)جدول  بدست آمد 18/211 کمترین مقدار از رقم آرمان

 ،کود و رقمبرهمکنش با توجه به نتایج مربوط به  (.1

وط به بیشترین وزن هزار دانه مرب مشاهده می شود که

-درصد ورمی 01درصد کود شیمیایی +  01تیمار 

ها اختالف که با سایر تیمار هبود رقم آزاددر کمپوست 

بیشترین اثر افزایشی را بر تیمار مذکور . داردآماری 

گذاشت.  و بیونیج وزن هزار دانه سه رقم آرمان، آزاد

وزن هزار دانه به عنوان یکی از اجزای عملکرد نخود 

 تدین و قربانید )گیراثیر ژنوتیپ قرار میعمدتا تحت ت

(، ولی سایر عوامل نیز بر وزن دانه تاثیر 1361نژاد 

 دانه با هزار وزن دارمعنی گذاشته به طوری که افزایش

شاهد  به کمپوست( نسبتآلی )ورمی کودهای مصرف

توسط محققین دیگر گزارش شده است )موسوی و 

 شایان ذکر است(. 2118گودا و همکاران  ،1361همکاران 

کود بر وزن هزار دانه در سطح یک × همکنش آبیاری بر

(. حداکثر وزن هزار دانه در 3دار شد )جدول درصد معنی

 01درصد کود شیمیایی +  01آبیاری کامل با کاربرد 

کمپوست حاصل شد و کمترین وزن هزار درصد ورمی

تیمار بدون مصرف  دهی دردانه در تنش مرحله غالف

تنش گزارش شده است (. 9کود به دست آمد )جدول 

 انتقال کاهش تواند سببدهی می غالف مرحله در خشکی

شده و در نهایت  هادانه شدن و کوچک فتوسنتزی مواد

زمان  در رطوبت کافی . همچنینشودوزن دانه کاهش 

 دانه پرشدن دورة تر شدنرشد زایشی موجب طوالنی

 هادانه بیشتری به فتوسنتزی نتیجه مواد در شده

یابد )محمدی و اختصاص یافته و وزن دانه افزایش می

 (. 1660مکنزی و هیل  ،1380همکاران 
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 عملکرد دانه

های آزمایش نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده

که عالوه بر اثرات ساده آبیاری، کود و رقم، برهمکنش 

داری دوگانه عوامل مذکور بر عملکرد دانه اثر معنی

(. تنش در مرحله غالف دهی عملکرد دانه 3داشتند )جدول 

در میان تیمارهای  (.1)جدول درصد کاهش داد  9/36را 

درصد  01مقدار عملکرد دانه با کاربرد کودی بیشترین 

کمپوست معادل درصد ورمی 01 کود شیمیایی +

هکتار حاصل شد. همچنین بین  در کیلوگرم 1983/28

های مورد آزمایش حداکثر عملکرد دانه به رقم ژنوتیپ

و  های آرمان، آزاداختصاص داشت و ژنوتیپ  هاشم

ول تند )جدهای بعدی قرار گرفبیونیج به ترتیب در رتبه

، همکنش کود و رقم بر عملکرد دانهبربر اساس (. 1

درصد کود شیمیایی  01بیشترین عملکرد دانه با مصرف 

به دست آمد  کمپوست در رقم هاشمدرصد ورمی 01+ 

 و کمترین مقدار از تیمار بدون مصرف کود با رقم بیونیج

درصد  01کاربرد  قابل ذکر است(. 0حاصل شد )جدول 

درصد  111کمپوست و درصد ورمی 01ایی + کود شیمی

-تفاوت معنیدر عملکرد دانه رقم هاشم کود شیمیایی 

 و بیونیج که این رویه در دو رقم آرمان ایجاد نکردداری 

درصد کود  01رقم آزاد کاربرد در نیز دیده شد، ولی 

کمپوست عملکرد دانه درصد ورمی 01شیمیایی + 

د کود شیمیایی درص 111بیشتری نسبت به کاربرد 

 مصرف کهها نشان داده است (. پژوهش0داشت )جدول 

 با تلفیقی صورتبه کمپوستورمی همچون آلی کودهای

 رشد ،هاآن جداگانه استفاده با مقایسه در شیمیایی کود

 داده است رتقاا یزان بیشتریم به را گیاهان عملکرد و

 مسئله این(. 2116سوتار و  1361موسوی و همکاران )

م کردن ک در به کار برده شده شیمیایی کودهای تأثیر به

 و کود در موجود آلی مواد تجزیهجهت  الزم زمانمدت 

 کشت انگیاه برای مواد غذایی شدنتامین  به دنبال آن

 مشابه، طور به(. 2119)تجادا و گنزالز  باشدمی شده

 تنش خشکی، کود و رقم اثر در عملکرد و اجزای عملکرد نخود  مقایسه میانگین   - 4جدول
 

 

 تیمار ها

 

تعداد 

 غالف در

 بوته

 تعداد 

دانه در 

 غالف

 وزن 

 هزار دانه 

(g) 

 عملکرد 

 دانه

(1-.hakg) 

عملکرد 

 بیولوژیک

(1-ah.kg) 

شاخص 

 برداشت

)%( 

       تنش خشکی

 a 26/1 a 81/232 a 12/2199 a 2/1331 a 91/18 a 93/22 آبیاری کامل

 b 21/1 b 96/181 b 11/1218 b 0/3211 b 69/38 b 09/19 خشکی در مرحله غالف دهی

       

       کود

 a 31/1 a 96/212 b 90/1990 b 1/1122 ab 66/13 a 12/21 کود شیمیایی % 111

 a 29/1 ab 91/226 a 28/1683 a 1/1306 a 13/11 a 82/21 کمپوستورمی % 01کود شیمیایی +  % 01

 a 29/1 ab 60/210 b 68/1909 b 2/3926 b 20/11 a 90/21 ورمی کمپوست % 111

 b 21/1 b 81/188 c 1/1212 c 1/2691 c 99/11 b 61/19 بدون مصرف کود )شاهد(

       

       رقم

 d 21/1 b 12/216 a 18/1281 d 9/3119 c 89/11 c 81/11 بیونیج

 b 31/1 a 18/211 b 62/1911 b 0/3891 b 91/11 ab 12/21 آرمان

 c 21/1 b 96/218 ab 09/1016 c 1/3001 bc 03/12 bc 61/18 آزاد

 a 21/1 b 21/168 b 10/2180 a 8/1016 a 31/10 a 92/29 هاشم

 اساس بر میانگین هایی که حداقل دارای یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی دار در هر ستون  برای هر عامل

 درصد می باشند. 0در سطح  دانکن آزمون
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حاوی مقدار  آلی کودهایکه  کردند گزارش محققین دیگر

کاربرد  و بوده  روی و آهن نظیر غذایی عناصر کمتری از

 عناصر این دارای معدنی ترکیبات با هادکو نوع این تلفیقی

)چاند و  شودمی گیاه تغذیه بهبود و کود شدن غنی سبب

  (.2119همکاران 

همکنش آبیاری و کود بر عملکرد بربا توجه به 

حداکثر عملکرد دانه با آبیاری کامل  شود،مالحظه میدانه 

-درصد ورمی 01درصد کود شیمیایی +  01و مصرف 

تیمارها دارای تفاوت  کمپوست حاصل شد که با کلیه

در مقایسه با بدون  تیمار مذکور(. 9آماری بود )جدول 

شد، عملکرد دانه  یدرصد 91مصرف کود سبب افزایش 

 درصد 01+  شیمیایی کود درصد 01 همچنین مصرف

در  درصد عملکرد دانه 19سبب افزایش کمپوست ورمی

درصد ورمی  111کاربرد  .شددهی تنش مرحله غالف

در درصد  36و  30کمپوست عملکرد دانه را به ترتیب 

شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی بهبود بخشید. تیمار 

درصد  01درصد کود شیمیایی +  01کاربرد مذکور با 

 داریتفاوت معنیخشکی تنش  کمپوست در تیمارورمی

(. با توجه به این در آبیاری کامل عملکرد 9)جدول نداشت 

درصد  01درصد کود شیمیایی +  01دانه  تیمارهای 

کمپوست و کود درصد ورمی 111کمپوست، کود ورمی

درصد شیمیایی دارای تفاوت آماری بودند اما در  111

اوتی میان دهی از نظر عملکرد دانه تفتنش مرحله غالف

 مصرف تیمارهای کودی مذکور مشاهده نشد، احتماالً

 و مداوم رضهعطریق  از کمپوست ورمی مناسب مقادیر

-ممیکروارگانیس تحریکو  گیاه به معدنی عناصر پایدار

شده است )روی و سینگ  عملکردبهبود  سبب خاك های

(. در ارتباط با این موضوع چاییو و همکاران 2119

کمپوست عناصر کردند که مصرف ورمی( اظهار 2113)

غذایی بیشتری را در منطقه ریزوسفر ریشه فراهم کرده 

و به دنبال آن جذب عناصر غذایی توسط ریشه افزایش 

شود، یافته، در نتیجه عملکرد بیشتری حاصل می

مطالعات سایر محققین بر روی نخود نیز تایید کننده این 

 بهبود(. 1389)اسکندری و آستارایی  استمسئله 

مناسب،  زهکشی (فیزیکی نظر از خاك خصوصیات

 کربن( شیمیایی ،)آب رینگهدا ظرفیت و تهویه بهبود

و  و ظرفیت تبادل کاتیونی باال( ایتغذیه عناصر ،آلی

 دشومی حاصل کمپوستورمی کاربرد نتیجه در یستیز

توماتی و  ،1663، سلیم و ساکسنا 2113)گان و همکاران 

-ورمی تأثیر مفید در همین راستا دلیل (.1688همکاران 

 حضور بهبود رشد و نمو گیاهان، بر کمپوست

 مواد مانند ازتوباکترها، وجود مفید هوازی ریزجانداران

 سطوح و و هوادهی باال آب نگهداری با ظرفیت مانند پیت

غذایی بیان شده است )جاشنکار و  جذب عناصر زیاد

 (.2111وهاب 

رقم نیز از لحاظ عملکرد دانه × اثر متقابل آبیاری 

(، که نشان 3دار شد )جدول درصد معنی 1در سطح 

ها از نظر تولید دانه العمل غیر یکسان ژنوتیپدهنده عکس

در سطوح مختلف آبیاری است. اختالف عملکرد ارقام 

مختلف با آبیاری کامل نسبت به وضعیت تنش مرحله 

(. بیشترین و 9درصد بود )جدول  33-13 دهی بینغالف

کمترین کاهش در عملکرد دانه با اعمال تنش در مرحله 

مشاهده شد،  و بیونیج در رقم آرمان دهی به ترتیبغالف

ارقام مختلف از نظر عملکرد دانه در آبیاری کامل دارای 

دهی داری بودند ولی در تنش مرحله غالفاختالف معنی

دارای عملکرد دانه تقریبا  آزاد و ارقام هاشم، آرمان

)جدول ند مشابهی بوده و در یک گروه آماری قرار گرفت

کاهش عملکرد نخود در اثر تنش خشکی آخر فصل، (. 9

عملکرد ارقام مختلف نخود نسبت به همچنین تاثیر پذیری 

شرایط محیطی مخصوصاُ مقدار آب خاك توسط سایر 

باردهان و همکاران پژوهشگران اشاره شده است )

، تسفیا و همکاران 2111، بهبودیان و همکاران 2119

 1383، چایی چی و همکاران 1386ثمن و همکاران ، 2119

 (. 1380و شوبری و همکاران 
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 نخود عملکرد اجزای و عملکرد ایبر رقم و کود برهمکنش -5 جدول

 رقم تیمار کودی
 تعداد 
 غالف 
 در بوته

 تعداد 
 دانه 

 در غالف

 وزن 
 هزار دانه

(g) 

 عملکرد 
 دانه

(1-ah.kg) 

 کود شیمیایی 111%
 

 c-f 1/17 e-h 215/00 bc 1459/90 def 17/61 بیونیج

 c 1/43 a 191/67 cde 1833/10 c 21/08 آرمان

 cde 1/27 b-f 202/33 cde 1498/00 de 18/65 آزاد
 b 1/33 a-d 202/17 b-e 2323/92 ab 27/16 هاشم

 کمپوستورمی %01کود شیمیایی +  01%
 

 fg 1/30 a-e 227/75 b 1305/31 f 14/03 بیونیج

 c 1/30 a-e 228/83 b 2041/00 bc 20/86 آرمان
 c 1/19 d-h 257/5 a 1988/4 bc 20/75 آزاد

 a 1/24 c-g 204/5 b-e 2598/73 a 31/63 هاشم

 کمپوستورمی 111%
 

 efg 1/11 ab 226/67 b 1483/63 def 15/23 بیونیج

 c 1/30 a-e 207/17 bcd 1767/54 cd 20/88 آرمان
 cd 1/14 fgh 190/17 de 1356/90 ef 19/73 آزاد

 b 1/17 e-h 199/83 b-e 2020/00 bc 27/15 هاشم

 بدون مصرف کود
 

 g 1/19 h 207/10 bcd 889/33 g 12/48 بیونیج

 c-f 1/33 abc 176/67 e 1326/51 f 17/68 آرمان
 def 1/26 c-f 185/32 de 1235/00 fg 16/53 آزاد

 c 1/12 gh 186/32 cde 1398/10 ef 20/95 هاشم
 باشد می درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف٭

 

 نخود  عملکرد اجزای و عملکرد بر آبیاری و کود برهمکنش -6جدول 

 تنش

  خشکی

 تیمار 

 کود

 تعداد

غالف در 

 بوته

تعداد 

دانه در 

 غالف

 وزن 

 هزار دانه

(g) 

 عملکرد 

 دانه

(1-ah.kg) 

عملکرد 

 بیولوژیک

(1-.hakg) 

شاخص 

 برداشت

)%( 

آبیاری 

 کامل

 b 1/35 a 235/83 b 2262/22 b 4857/16 b 47/03 b 23/42 %111کود شیمیایی 

 a 1/26 b 261/87 a 2554/72 a 5351/21 a 47/28 b 26/08 کمپوستورمی %01کود شیمیایی+ 01%

 b 1/35 a 221/83 bc 1985/02 c 3896/35 c 49/79 a 22/17 کمپوستورمی 111%

 c 1/20 bc 211/69 cd 1467/84 d 3571/84 d 45/55 b 19/24 بدون مصرف کود 

تنش مرحله 

 دهیغالف

 c 1/25 bc 169/75 e 1295/33 d 3187/3 e 40/95 c 18/83 کود شیمیایی  111%

 c 1/25 bc 197/41 de 1411/80 d 3367/7 d 41/57 c 17/55 کمپوست ورمی %01کود شیمیایی+ 01%

 c 1/16 bc 190/08 e 1329/38 d 3269/7 de 37/54 d 18/92 کمپوستورمی  111%

 d 1/14 c 165/93 f 956/41 f 2719/3 f 35/79 e 14/58 بدون مصرف کود 

 .باشد درصد می 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف٭

     عملکرد بیولوژیک

شود تاثیر مشاهده می 3همان گونه که در جدول 

بر عملکرد بیولوژیک در  سطوح  آبیاری، کود و ژنوتیپ

(. 3دار بود )جدول سطح احتمال یک در صد معنی

بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک با آبیاری کامل و 

دهی به ترتیب با کمترین آن از تیمار تنش مرحله غالف

کیلوگرم در هکتار به دست آمد  3311/5و  2/1331مقادیر 

ث کاهش دهی باع(. قطع آبیاری در مرحله غالف1)جدول 



 00 .....                                                                    ارقام نخود کمپوست، نیتروژن و فسفر برعملکرد و اجزاء عملکرداثر کودهای ورمی

 

 
 

کیلو  9/1116عملکرد بیولوژیک به طور متوسط به میزان 

گرم در هکتار گردید. باتوجه به اینکه نخود دارای عادت 

محدود بوده و با آبیاری کامل ماده خشک رشدی تقریبا نا

نماید از دالیل کاهش عملکرد بیولوژیک بیشتری تولید می

گیاه  توان کاهش رشددهی، میدر تنش آبی مرحله غالف

عنوان کرد. در ارتباط با این موضوع نیو و همکاران 

( تاثیر قابل توجه آبیاری در افزایش عملکرد 1661)

بیولوژیک نخود را بیان داشتند. در میان تیمارهای کودی 

درصد کود  01حداکثر مقدار عملکرد بیولوژیک مربوط به 

کیلو  4359/4کمپوست برابر درصد ورمی 01شیمیایی + 

درصد کود شیمیایی  111ر هکتار بود که با تیمار گرم د

تفاوتی نداشت و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک از 

کیلوگرم در  2974/4تیمار بدون مصرف کود معادل 

هکتار حاصل شد. بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک 

و  کیلوگرم در هکتار( از رقم هاشم 4549/8)معادل 

لوگرم در هکتار( از رقم کی 9/3119کمترین مقدار )معادل 

 (.1بیونیجبه دست آمد )جدول 

 1همچنین عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 

درصد تحت تاثیر اثر متقابل آبیاری و کود قرار گرفت 

(. بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک از تیمار 3)جدول 

درصد  01درصد کود شیمیایی +  01آبیاری کامل و 

ر از تیمار تنش در مرحله کمپوست و کمترین مقداورمی

(. 9دهی و بدون مصرف کود حاصل شد )جدول غالف

 01درصد،  111کود شیمیایی تیمارهایدر آبیاری کامل 

کمپوست و درصد ورمی 01درصد کود شیمیایی + 

نسبت را  درصد عملکرد بیولوژیک 111کمپوست ورمی

درصد  6و  16، 39به بدون مصرف کود )شاهد( به ترتیب 

همچنین تیمارهای کودی مذکور (. 9)جدول  دادند افزایش

درصد  23و  19، 37، 34به ترتیب عملکرد بیولوژیک را به 

قابل ذکر است (. 9)جدول بهبود بخشید  تحت تنش خشکی

درصد ورمی کمپوست اختالف معنی  111تیمار مذکور با 

داری بر روی عملکرد بیولوژیک نخود نداشت و در یک 

بهبود عملکرد (. 9)جدول  گرفتندگروه آماری قرار 

کمپوست توسط بیولوژیک نخود در اثر کاربرد ورمی

جات و اهالوات ) دیگر محققین نیز گزارش شده است

-(. محققین توانایی تحریک کنندگی فعالیت2119و  2111

کمپوست و قابلیت آن های میکروبی خاك توسط ورمی

در بهبود جذب عناصر معدنی پر مصرف مخصوصا 

تروژن را عامل افزایش عملکرد ماده خشک گیاهی نی

( کاربرد 2119دانستند. بنابر گزارش  بهرا و همکاران )

 معدنی کودهای با کمپوست(آلی )ورمی کود تلفیقی

 و حاصلخیزی خاك گیاه، رشد تقویت محیط موجب

 آنزیمی و های تنفسیفعالیت در گیرچشم و مفید تغییرات

 درگیاهان مختلف خاك میکروبی زیستی جمعیت توده

دهد. همچنین شده و عملکرد بیولوژیک را افزایش می

های آلی در تاثیر قابل توجه آبیاری همراه با کاربرد کود

به اثبات رسیده است  افزایش عملکرد بیولوژیک نخود

همکنش آبیاری با توجه به بر (.1361)تدین و قربانی نژاد 

رقم شود ظه میو رقم بر عملکرد بیولوژیک نخود مالح

هاشم در آبیاری کامل بیشترین عملکرد بیولوژیک را 

از  .(9و بعد از آن رقم آرمان قرار گرفت )جدول  داشته

در  تنشدر کمترین میزان عملکرد بیولوژیک سوی دیگر 

کیلوگرم   2676/5به میزان دهی و رقم بیونیجمرحله غالف

نش (. به اظهار محققین ت9در هکتار حاصل شد )جدول 

فیزیولوژیکی از جمله تشکیل  حساس مراحل خشکی در

 در داریاختالف معنی دانه، سبب شدن پر و غالف

 و منفی واکنش به دلیل که شده گیاهی عملکرد بیولوژیک

 به نسبت نخود گیاه مختلف هایقسمت برگشت ناپذیر

 در مرحله متابولیکی هایتنش افزایش و کمبود رطوبت

(. همچنین 2118)شریفی و فرزانه باشد می دانه شدن پر

تاثیر کاهشی تنش خشکی در مرحله تشکیل غالف بر 

عملکرد بیولوژیک ارقام مختلف نخود و کاهش تولید مواد 

های هوایی تحت تاثیر تنش فتوسنتزی و وزن اندام

، 1361خشکی  نیز گزارش شده است )تدین و قربانی نژاد 

کومار و  ،2113، آنوار و همکاران 1386ثمن و همکاران 

 (.2111آبو 
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 نخود عملکرد اجزای و عملکرد بر آبیاری و کود برهمکنش -7جدول 
 سطوح 

 تنش 

 خشکی 

 رقم 

 تعداد 

غالف در 

 بوته

 عملکرد 

 دانه

(1-ah.kg) 

 عملکرد 

 بیولوژیک

(1-ah.kg) 

شاخص 

 برداشت

)%( 

 

 

 آبیاری کامل

 c 1545/12 d 3556/41 cd 43/45 b 16/37 بیونیج

 b 2224/24 b 4442/30 b 50/49 a 22/23 آرمان

 b 1864/70 c 3929/30 bc 47/74 a 21/83 آزاد

 a 2635/55 a 6083/82 a 49/04 a 30/48 هاشم

 

 خشکی در 

 دهیمرحله غالف

 d 1023/87 e 2676/50 e 38/28 cd 13/30 بیونیج

 c 1259/4 d 3286/67 cd 38/79 cd 18/02 آرمان

 c 1174/93 de 3179/50 d 37/32 d 16/00 آزاد

 b 1534/81 d 3702/93 c 41/46 bc 22/96 هاشم

درصد   0 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف٭

 باشد. می

 

 شاخص برداشت

عالوه بر اثرات ساده آبیاری،  3بر اساس جدول  

کود و رقم، برهمکنش دوگانه عوامل مذکور بر شاخص 

بیشترین (. 3داری داشتند )جدول برداشت نخود اثر معنی

 کامل و آبیاری تیمار در برداشت، شاخص میانگین

 دست دهی بهتیمار تنش در مرحله غالف از آن، کمترین

درصد کود شیمیایی  01از مقدار شاخص برداشت . آمد

درصد  111کمپوست با مصرف کود درصد ورمی 01+ 

درصد کود شیمیایی دارای  111ورمی کمپوست و

داری نبود.  کمترین شاخص برداشت از اختالف معنی

همچنین  (.1تیمار بدون مصرف کود به دست آمد )جدول 

دارای حداکثر شاخص برداشت بود و کمترین  رقم هاشم

 (.1حاصل شد )جدول  رقم بیونیجمقدار از 

بیشترین مقدار نشان داد  دوگانه هایبرهمکنش

 111شاخص برداشت از تیمار آبیاری کامل و کود 

که با سایر تیمارها حاصل گردید کمپوست درصد ورمی

با همچنین  .(9داری بود )جدول دارای اختالف معنی

-درصد ورمی 01درصد کود شیمیایی +  01کاربرد 

 13در تنش مذکور حدود  برداشت شاخص ،کمپوست

بین  قابل ذکر است(. 9)جدول  درصد بهبود پیدا کرد

درصد کود  01درصد کود شیمیایی ،  111مصرف 

کمپوست و بدون مصرف درصد ورمی 01شیمیایی + 

کود در آبیاری کامل از لحاظ شاخص برداشت اختالف 

داری مشاهده نشد، این عدم اختالف به معنی معنی

ل باشد بلکه به دلیعملکرد یکسان در تیمارهای مذکور نمی

در این تیمارها با کاهش عملکرد بیولوژیک،  آن است که

 در در همین راستا وعملکرد دانه نیز کاهش یافته است. 

در است که  بر روی گیاه نخود گزارش شدهای مطالعه 

تیمارهایی که شاخص برداشت برابری داشتند همراه با 

عملکرد بیولوژیک تولید دانه نیز افزایش یافته افزایش 

بر در خصوص (.  1361است )تدین و قربانی نژاد 

بیشترین شایان ذکر است،  همکنش آبیاری و رقم 

( 50/49) شاخص برداشت با آبیاری کامل در رقم آرمان

قرار گرفتند  و آزاد حاصل شد و بعد از آن دو رقم هاشم

ت را در تنش مرحله (. کمترین شاخص برداش9)جدول 

(. 9( به دست آمد )جدول 37/32) دهی از رقم آزادغالف

با توجه به این که در آبیاری کامل تشکیل و حفظ غالف 

در بوته بیشتر بوده و به دنبال آن مواد بیشتری جهت پر 

است، بذرها تکامل پیدا  ها انتقال یافتهبه غالف شدن دانه

کرده در نتیجه عملکرد دانه افزایش یافته و باعث افزایش 

شاخص برداشت شده است. در این خصوص آزاد منش 

 ( بیان داشتند که تنش خشکی شاخص1361و همکاران )
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که تحقیق حاضر با  دهدرا کاهش می برداشت گیاه نخود

 نتایج آن همخوانی دارد. 

 

 اجزاء عملکردهمبستگی عملکرد  و 

 نشان داد کههمبستگی اجزاء عملکرد با عملکرد دانه  

صفات تعداد غالف در بوته، وزن دانه و عملکرد 

داری در سطح احتمال معنیمثبت و بیولوژیک همبستگی 

قابل ذکر است  .(8)جدول  درصد با عملکرد دانه داشتند 1

کمترین درصد  0تعداد دانه در غالف در سطح احتمال 

گر بیان آزمایش . نتایجشتعملکرد دانه دا همبستگی را با

و وزن دانه تعداد غالف در بوته صفات تاثیر بیشتر 

ام ارق بر عملکرد دانه ،ه در غالفنتعداد داصفت نسبت به 

همبستگی باالیی همچنین (. 8)جدول  است مورد مطالعه

مشاهده  (r=88/1)بین عملکرد دانه و تعداد غالف در بوته 

( نیز با بررسی روابط بین 2111شد. گالر و همکاران )

های مختلف نخود الیندانه عملکرد و اجزاء عملکرد 

و  در بوته بین تعداد غالف (r=81/1)همبستگی باالیی 

عملکرد  از سوی دیگر عملکرد دانه بدست آوردند.

را با عملکرد دانه  (r=69/1) بیولوژیک باالترین همبستگی

رشد و تجمع مواد  اهمیتدهنده  این مسئله نشانشت. اد

 هک است عملکرد دانهبر  و تاثیر آن در بخش رویشی گیاه

 ( همسو است. 2111های ثمن و همکاران )با یافته

 

 و اجزاء عملکرد ارقام  نخود  دانههمبستگی عملکرد  -8جدول 

 

 گیری نتیجه

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 

در مرحله غالف دهی موجب کاهش کلیه خشکی تنش 

صفات خصوصا تعداد غالف در بوته، وزن هزار دانه و 

عملکرد اقتصادی ارقام مورد بررسی شده است. در بین 

 ارقامنسبت به  و آرمان رقم هاشم مورد مطالعه،ارقام 

به تنش خشکی نسبت حساسیت بیشتری  بیونیج و آزاد

ین عملکرد دانه بود نشان دادند. رقم بیونیج دارای کمتر

د را به کمبوکمترین کاهش ولی در مقایسه با سایر ارقام 

دهی نشان داد. تعداد غالف در بوته و غالف دورةدر آب 

مورد بررسی ارقام وزن دانه اثر قابل توجهی بر عملکرد 

و بیشترین تغییرات عملکرد نخود در این آزمایش  ندداشت

 تحت تاثیر تعداد غالف در بوته و وزن هزار دانه بود. به

 دهی، ازغالف وجود رطوبت کافی در دورة رسدمی نظر

دانه  عملکرد ها برحفظ و پر شدن غالف بر تأثیر طریق

کمپوست سبب درصد ورمی 111. کاربرد کود باشد موثر

مرحله خشکی ملکرد دانه  تحت تنش بهبود رشد و ع

درصد کود شیمیایی  01 مصرفدهی شد هرچند با غالف

تعداد غالف در  شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه 

 بوته

تعداد دانه در 

 غالف

وزن هزار 

 دانه

      1/00 عملکرد دانه

     1/00 **0/96 عملکرد بیولوژیک

    1/00 **0/57 **0/76 شاخص برداشت

   1/00 **0/64 **0/88 **0/88 تعداد غالف در بوته 

  n.s 0/12  1/00 . *0/39 *0/35 *0/39 تعداد دانه در غالف

n.s 0/30 **0/59 **0/56 **0/63 وزن دانه . 0/23 n.s . 1/00 

n.s    % 0دار در سطح معنی  *         % 1دار در سطح معنی   **  دارعدم اختالف معنی  .
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. داشتکمپوست تفاوت چشمگیری ندرصد ورمی 01+ 

دانه بیشتری  مقادیر عملکرد هاشم، آرمان و آزاد سه رقم

-درصد ورمی 01درصد کود شیمیایی +  01با کاربرد 

لی و داشتندکمپوست در مقایسه با سایر تیمارهای کودی 

کمپوست عملکرد دانه را درصد ورمی 111مصرف کود 

بیشتر افزایش داد. با توجه به تاثیر مثبت  در رقم بیونیج

کمپوست به صورت تلفیقی یا منفرد کود ورمی مصرف

نخود در  تنش خشکی آخر فصل کاهش اثرات منفیدر 

کمپوست جهت تامین ورمیکود مصرف این آزمایش، 

تحمل به تنش خشکی در شرایط  افزایش ونیاز غذایی 

 هایتواند موثر باشد که نیازمند آزمایشمیمورد مطالعه 
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