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   ۲علي سعيد  و۱بخش مهدي تاج، *۱فرميسك ولي محمدي

  )۱۸/۸/۱۳۸۷: رشيخ پذيتار ؛  ۶/۳/۱۳۸۶: افتيخ دريتار(
 
  دهيچك

ـ ، آزما صفات كيفي و مرفولوژيكي نخود     ي عملکرد و برخ   ي مختلف کاشت بر عملکرد، اجزا     يها خ و تراکم  ي تار تأثير ي بررس به منظور   يشي
 به صورت هيم اروميد يقات کشاورزي، مزرعه تحقيجان غربي آذربايعي و منابع طبيقات کشاورزي تحقمرکز در ۱۳۸۴ ـ  ۸۵ يدر سال زراع

خ کاشـت   ين در سه تار   ي قزو يش روي توده محل   يآزما.  در چهار تکرار اجرا شد     يصادف کامل ت  يها اسپليت پالت در قالب طرح پايه بلوك      
 بـه  ) بهـاره  کاشت معمولبه صورتن ماه ي فرورد۱۵و  اسفند ماه به صورت کاشت زود بهاره ۱۵، يانتظارکاشت   به صورت     آبان ماه  ۱۵(

 ۱۵، ۱۰، ۵/۷(ف يب حاصل از چهار فاصله روي ردي به ترت)ربع بوته در متر م   ۱۷  و ۲۳ ،۳۴،  ۴۵( و چهار تراکم کاشت      يعنوان فاکتور اصل  
ن ي غالف در بوته، درصد پروتئدعملکرد، تعدا.  به مرحله اجرا درآمدي به عنوان فاکتور فرعمتر سانتي ۳۰ف ي و فاصله بين رد)متر سانتي ۲۰و

 کاشت اثر  مختلفي هاخي نشان داد که تارها  دادهانسيه واريزتج. گيري شد ه و وزن صد دانه اندازهي ثانويها دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه
 دار معني دانه صده و وزن ي ثانويها شاخه  ارتفاع بوته،يرو ولي داشته ن دانهي پروتئدرصدتعداد غالف در بوته و ،   عملکرد ي رو يدار يمعن
 نيانگي با مخ کاشت دوميدر تار دانه نين درصد پروتئيشتريب  و۶۹/۳۷ن يانگي اول با مخ کاشتين تعداد غالف در بوته در تاريشتريب. دينگرد
 دانه نداشتند صده و وزن  ي ثانو يها  عملکرد، ارتفاع بوته، شاخه    ي رو يدار ي مختلف کاشت اثر معن    يها  تراکم چنين  هم. دست آمد ه  ب ۶۳/۲۲

غالف  ن تعداد يشتريکه ب  يطوره  ب .دي گرد دار  معني% ۵ در سطح    ن دانه يدرصد پروتئ و  % ۱ در سطح     تعداد غالف در بوته    ياما اثر تراکم رو   
ـ ج ا ينتـا . دست آمـد  ه  ب ۳۱/۲۲ن  يانگياول با م   در تراکم     دانه نين درصد پروتئ  يشتريو ب  ۵/۳۱ن  يانگيسوم با م  در بوته در تراکم       ين بررسـ  ي

ـ ب) بـع  بوته در متـر مر     ۴۵( تراکم اول    در بهاره   زودشت  اکاشت، ک مختلف   يها خين تار يمشخص کرد که از ب      ۰۸/۱۰۴۲(ن عملکـرد    يشتري
   . نمودديگر توليد کاشت يها خين را نسبت به تارين درصد پروتئي و باالتر)لوگرم در هکتاريک
  

   دانهني عملکرد، درصد پروتئي و بهاره، تراکم کاشت، عملکرد، اجزاينخود، کاشت انتظار : يدي كل يها واژه
  

  

  مقدمه
ه بقوالت است که سرشـار    اهان خانواد ين گ يتر  از مهم  يکينخود  

 ياديـ ت ز يـ  از اهم  ييره غـذا  ين و نشاسته بوده و در ج      ياز پروتئ 
ن ي در جهان نخود در ب     ديزان تول يماز نظر   ). ۱۳(برخوردار است   

 از  يکـ يران کـه    ي در ا  ي ول ).۲۳(دارد  حبوبات در رده سوم قرار      
ـ   .رود ياه به شمار م   ين گ ي ا يها خاستگاه ن انـواع حبوبـات     ي در ب

د در درجـه اول  يـ ر کشت و چـه از نظـر تول  ينظر سطح زچه از   
  جز در نواحی مرطـوب      ه، به طوری که ب    گرفته است  ت قرار ياهم

  هي دانشگاه اروم،يدانشکده کشاورز و استاد زراعت و اصالح نباتات،  كارشناسي ارشدسابقدانشجوي به ترتيب . ۱
  ه ي، اروميجان غربيذر استان آذرباه نهال و بيقات اصالح و تهيمرکز تحقعضو هيئت علمي . ۲
  fermeskvalimohammadi@yahoo.com: يكيمسئول مكاتبات، پست الكترون : *
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۲  

 در اکثـر نقـاط کـشور کـشت      و خشک مركزي و جنوبی    شمالی
ن بـوده و    يوتئ پر  درصد ۶/۲۴ تا   ۱۵دانه آن حاوی    ). ۳(گردد   می

انی د ساالنه جهـ يون هکتار و توليلي م۱۱ر کشت جهانی    يسطح ز 
  تـن در هکتـار  ۶/۰ بـاً ين جهـانی تقر  يانگيـ  بـا م   ون تن يلي م ۹آن  
قـا،  ي٪ در آفر  ۳ا،  ي٪ در آسـ   ۹۱د  يزان تول ين م ياز ا  ).۳۰(باشد   می
) کيمخصوصاً مکز(کا ي٪ در شمال و مرکز آمر   ۵/۲٪ در اروپا،    ۱
در . شـود   مـي د  يتول) ايمخصوصاً استرال (ه  يانوسي٪ آن در اق   ۴/۲و  
گر ي از د  . را به خود اختصاص داده است      دي٪ تول ۸/۷۴ا، هند   يآس

٪ توليـد   ۶/۲۲پاکستان و ترکيـه     ران،  ي مهم مثل ا   يياي آس يکشورها
ران يـ ر کشت نخـود در ا يسطح ز). ۴۷(اند  خود اختصاص داده را به 

ن يــ هکتــار اســت کــه از ا۱/۵۳۷۵۲۳، )۸۳ - ۸۴ (يدر سـال زراعــ 
باشـد   يمم ي هکتار آن د۵/۵۲۲۰۶۳ و   ي هکتار آن آب   ۶/۱۵۴۵۹مقدار  

 تن است که    ۰۸/۲۶۵۲۲۹د آن در کل کشور      يزان تول يكه م  طوريه  ب
م بـه  يـ  دي تـن از اراضـ    ۳/۲۴۸۴۴۰ و   ي آب ي تن از اراض   ۷۸/۱۶۷۸۸

ـ . دست آمده است    ين سـال زارعـ  يـ  در ايمتوسط عملکرد نخود آب
لـوگرم در   ي ک ۸۸/۴۷۵م  يـ لوگرم در هکتار و در نخود د      ي ک ۹۸/۱۰۸۵

  ).۱۹(هکتار بوده است 
 کاشـت   ي بـرا  ينيگزيک راه جـا   يـ ،  )خفتـه  (يانتظارکاشت  

وه کارآمد و   يک ش يتواند به عنوان     يبهاره معمول نخود بوده و م     
 اواخـر   ياه از نـزوالت جـو     يـ ن گ يـ شتر ا يـ  ب ٔ اسـتفاده  يثر برا ٔمو

ن به لحـاظ روز     يعالوه بر ا  . ديل بهار به حساب آ    يزمستان و اوا  
ن روش  يـ ا در ا  هـ  اهچـه ياه، سبز شدن زودتر گ    ين گ يبلند بودن ا  

 و احتمـال حـصول      يشيـ ل شدن رشـد رو    يکاشت، منجر به طو   
 رشد  ش طول دوره  ي افزا  كه  است يهي بد .گردد يعملکرد باالتر م  

ستم، يـ ن س يـ  در ا  د محصول گـردد   يتول شي موجب افزا  دتوان يم
ا يـ ز و   ييط در اواخـر پـا     ي مح ي با کاهش دما   زمان  همکاشت بذر   

 کاشته شـده در زمـستان     بذرهاي. گيرد  ميل زمستان صورت    ياوا
 مانده و   ير خاک باق  يا جوانه زده در ز    يبه صورت جوانه نزده و      

 رشد  ييط آب و هوا   يدر اواخر زمستان پس از مساعد شدن شرا       
 در کاشـت    ياه زراعـ  يـ عملکـرد و ثبـات گ     . کند يخود را آغاز م   

ها و استفاده بهتر از نزوالت   ل استقرار مناسب بوته   ي به دل  يانتظار
ج در اواخر بهـار و      ي را ي گرما و خشک   يها ار از تنش   و فر  يجو

  .باشد يشتر ميل تابستان بياوا
 در مـورد    يشت انتظار اها در ک   ين مطالعات و بررس   يشتريب 

 كـه از    حبوبات باالخص نخود و عـدس صـورت گرفتـه اسـت           
دهد که در  يها نشان م   يبررس .باشد  برخوردار مي  يا ژهيت و ياهم
کاشت عدس و نخـود در اواخـر         اط نق ير در بعض  ي اخ يها سال
 شـود   مـي  انجام   يل زمستان به عنوان کشت انتظار     يا اوا يز و   ييپا
ــوا). ۱۶( ــ ماليدر آب و ه ــد کــشت يم خاورمي ــه و هن ــا ان  يه

 يهـا  ا کشت يرهنگام  ي د زهيي پا يها سه با کشت  يزودهنگام در مقا  
ش محصول به   ين افزا يا. د کرده است  ي تول يشتريمحصول ب  بهاره

اسـتفاده بهتـر از      و  بهتر يبند گره س،يوتي کمتر هل  علت خسارت 
  ). ۳۲ و۲۲،۲۹(رطوبت بوده است 

 ۵پ و يـ  ژنوت۴ش انجـام گرفتـه بـا     يدر آزمـا  ) ۴۱(نا  يساکس
م يـ ط د يتحـت شـرا   )  مـارس  ۱۵ نوامبر تـا     ۲۲از  (خ کاشت   يتار
ن عملکرد مربوط بـه  يشتريه نشان داد که بيسور Tel Haydraدر
 تر کي مارس نزد  ۱۵و هر چه به طرف       نوامبر بوده    ۲۲شت در   اک

ن يـ  ا چنـين   هـم . ابـد ي ي کاهش مـ   يطور خط ه   عملکرد ب  شود  مي
و وجـود    يش نشان داد که در صـورت کنتـرل بـرق زدگـ            يآزما

شـت  ا عملکـرد ک ي از سـرمازدگ يري جلوگ يپوشش زمستانه برا  
 به  )۱۰ (يگريش د يدر آزما . شت بهاره است  اشتر از ک  يزمستانه ب 

 ي بــرايشـت انتظـار  اخ مطلـوب ک ي تــارنيـي  تعيمنظـور بررسـ  
 يآمـار هواشناسـ    ،يا انـه ي را يسـاز  هيکرمانشاه با اسـتفاده از شـب      

شـت  ا ک يهـا  خي تـار   و  مدل سبز شـدن نخـود      ،روزانه درازمدت 
 ۱ مهر تا    ۱۵ يدر محدوده زمان  ( روز   ۱۰ يمختلف با فاصله زمان   

 آذر  ۲۹ج نـشان داد کـه       ينتا. مورد آزمون قرار گرفتند   ) نيفرورد
خ مناسب در نظرگرفتـه شـود و کـشاورز          يتواند به عنوان تار    يم
ن فرصت اقدام بـه  يمه اول آذر، در اولي شدن نيد پس از سپر  يبا
شـت بهـاره    اها نسبت بـه ک     اهچهيط، گ ين شرا يد در ا  يشت نما اک

 روز زودتر سبز خواهند ۱۷، حدود  )ني فرورد ۱۶(معمول منطقه   
 يشـت انتظـار   اخ ک يتـار تعيين  . ت است يار حائز اهم  يشد که بس  

 از  يدر بعـض  . ران، تنها در مراغه انجام شـده اسـت        يمناسب در ا  
 نخود  يزه و انتظار  ييشت پا امناطق هم مشخص شده است که ک      

از به ارقام متحمل بـه      ي ن يشت انتظار از نبوده و در ک    يت آم يموفق
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   ...هاي مختلف کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخي  تأثير تاريخ و تراکم

۳۳  

  .باشد ي مبرق زدگي يماريسرما و مقاوم نسبت به ب
ش عملکرد محـصول نخـود   ي مناسب افزا يها  از روش  يکي 

 هـر   يمـ يط اقل يدر واحد سطح استفاده از ارقام مناسـب بـا شـرا           
ـ           کـه حـداقل     ينحـو ه  منطقه در تراکم مناسب کاشـت اسـت، ب

ط يتـراکم بوتـه بـه شـرا       . ها وجود داشـته باشـد      ن بوته يرقابت ب 
.  دارد يشت بستگ ااه، نوع و روش ک    يپ گ ي بذر، ت  ٔ، اندازه يطيمح

 و  ييود ضمن استفاده کامل از مواد غذا      اه نخ يدر تراکم مناسب گ   
تحـت  ). ۱۳( کنـد   ي هرز رقابت م   يها  با علف  يرطوبت به خوب  

 در واحد  يع کانوپ يم تراکم باال در ابتدا باعث رشد سر       يط د يشرا
 ٔرهيـ ق تعـرق، آب ذخ   يـ  از طر  يب کانوپ ين ترت ي بد شود  ميسطح  

 مخـصوصاً   يه کرده و در مراحـل بعـد       يموجود در خاک را تخل    
، لذا شود مي مواجه ياه با کم آبي و پر شدن دانه گ   دهي  گل مرحله

 ي جـذب انـرژ    يمطلـوب بـرا   م تـراکم    يتنظـ م  يط د يتحت شرا 
 ياديـ ت ز يـ  بهتر از آب خاک از اهم      شتر و استفاده  ي ب يديخورش

) ۴۵(نگ و همکـاران     يبر طبق گزارش سـ    .  )۴۱(برخوردار است   
ط يشـرا  بـا توجـه بـه        ميـ  د  نخـود  ين تراکم بوته برا   يتر مناسب

 در شـمال    آن كـه  حـال   . باشـد  ي بوته در مترمربع مـ     ۳۵ يطيمح
ن تـراکم بوتـه نخـود       يتـر  مناسب) ۱ (ي و کانون  يران احمد يا يغرب
در ) ۴۱(نا يساکــس.  کردنــد بوتــه در متــر مربــع اعــالم۲۵د را يســف

ن تراکم مناسب در کاشت زمستانه و بهـاره         يي تع يمطالعات خود برا  
 بـه   يشتريـ ل ب يکاشته شده در زمستان تما     يها تهياظهار نمود که وار   

م يـ ط د ي نسبت به کاشت بهـاره تحـت شـرا         ياهيت گ يش جمع يافزا
  .دارند

 يهـا  خ و تـراکم يق، تعيـين اثـر تـار   ين تحقيهدف از انجام ا   
 صـفات  ي عملکـرد و برخـ     يمختلف کاشت بر عملکـرد، اجـزا      

ط ين تحت شرا  ي قزو يكيفي و مرفولوژيكي نخود روي رقم محل      
  .باشد ه ميي اروميآب و هواي

  
 ها  مواد و روش

 يقات کشاورز ي در مزرعهٴ تحق   ۱۳۸۴ز سال   ييش در پا  ين آزما يا
م يـ  د يقـات يستگاه تحق ي واقع در ا   يجان غرب ي آذربا يعيو منابع طب  

 ۳۷ت  يستگاه مربوطه در موقع   يا. ه، به اجرا درآمد   يخرم آباد اروم  

 قـه طـول   ي دق ۰۷ درجه و    ۴۵ و    عرض شمالي  قهي دق ۴۲درجه و   
 مربوطـه  در ايـستگاه   يميـزان بارنـدگ   .  قرار گرفتـه اسـت     شرقي

متـر بـوده كـه در مقايـسه بـا ميـانگين بلنـد مـدت                  ي ميل ۶/۳۰۸
 درصـد   ۱/۵۹ گذشـته    يو نـسبت بـه سـال زراعـ         متر يميل۶/۱۰

 در زمـستان  ۵/۴۴ در پاييز    يپراكنش بارندگ . افزايش داشته است  
بـارت ديگـر،    بـه ع  . متر بـوده اسـت     ي ميل ۵/۸۷ و در بهار   ۶/۱۷۶
تان ـد در زمــسـ درصــ۲/۵۷زـا در پاييـــهــ  درصــد بــارش۴/۱۴
ـ  ۳/۲۸و هـاي درجـه    داده .انـد  وقـوع پيوسـته  ه  درصد در بهـار ب

 C۵/۸°دهند كه متوسط دماي سال زراعي اخير         حرارت نشان مي  
نسبت   كاهش و  C ۸/۲°بوده كه در مقايسه با ميانگين بلند مدت         

تعـداد روز  . ش داشـته اسـت     افزاي C ۲/۱° گذشته   يبه سال زراع  
 روز بوده كـه در مقايـسه بـا ميـانگين بلنـد مـدت                ۹۱صفر   زير
اهش ـ روز كــ۲۴ذشته ـ گــيـال زراعـــروز و نـسبت بــه ســ ۱۱

ن يـ بافت خـاک ا  ش خاك انجام شده     يبراساس آزما  .داشته است 
، شوري خاك برابر ۴/۷آن حدود  pH ، ي شني رسيستگاه لوميا
 به جز عنصر روي در حـد نرمـال          ياز به عناصر ريز مغذ    ي و ن  ۴

  .بود
ر كـشت گنـدم بـوده       يـ ش در سال قبـل ز     ين محل آزما  يزم
سک بـوده کـه در   يـ ن شامل شـخم و د   يه زم يات ته يعمل. است

ت پـالت  يش به صورت اسپلين آزما يا .آبان ماه صورت گرفت   
 تکـرار بـه مرحلـه    ۴ و در  يدر قالب طرح بلوک کامل تـصادف      

 ي کاشت به عنوان عامل اصـل      ياخ ه ياجرا درآمد که در آن تار     
.  در نظر گرفته شدندي مختلف به عنوان عامل فرعيها و تراکم

خ يسـه تـار  × چهـار تـراکم بوتـه      (مـار   ي ت ۱۲هر بلوك شـامل     
ـ  ٴ متر و فاصـله    ۴/۱۴ متر و عرض     ۴به طول   ) کاشت ن آنهـا   ي ب

ف يـ  رد ۴ شـامل    يهر کـرت فرعـ    . يك متر در نظر گرفته شد     
گر يکـد ي از متـر  سـانتي  ۳۰ف ين ردي بٴکاشت بود که با فاصله  

ن بـا   ي قـزو  يش نخود تـوده محلـ     يرقم مورد آزما  . ايجاد شدند 
زش يـ د رنـگ، بـدون ر     ي سف يها ستاده، گل يمه ا ي ن يپ رشد يت

 گـرم،  ۳۰ - ۴۰ ارتفاع، وزن صـد دانـه   متر سانتي ۲۵ - ۳۰دانه،  
 كيلـوگرم در هکتـار در کاشـت بهـاره و            ۴۰۰متوسط عملکرد   

تار در کاشت زمستانه كه به طور مرسوم         كيلوگرم در هک   ۱۱۰۰
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۴  

  . شود ميدر منطقه كشت 
 ۲۰و ۱۵، ۱۰، ۵/۷(ف يــ ردي در فواصــل متفــاوت روبــذرها

  و۲۳ ،۳۴، ۴۵( مختلـف  يهـا  ب شامل تراکم يكه به ترت  ) متر  سانتي
 کاشت  يها خي در تار  يمتر  سانتي ۵ در عمق    ) بوته در متر مربع    ۱۷
 به صـورت کاشـت زود       ۱۵/۱۲/۸۴،  ي به صورت انتظار   ۱۵/۸/۸۴

.  به صورت کاشت معمـول بهـاره کاشـته شـدند          ۱۵/۱/۸۵بهاره و   
ن مـاه در    يمـه دوم فـرورد    يکاشت معمول کـشاورزان منطقـه در ن       

عمـل  . گيرد  مي صورت   ييط آب و هوا   يصورت مناسب بودن شرا   
هـا   ه کرتي کلي بار برا  ۴ هرز در طول دوره رشد       يها ن علف يوج

، ي خـاکز  يها يماري از ب  يريگشيجهت پ . با دست صورت گرفت   
رام بـه   يـ ن ت ي نخود قبل از کاشت با قارچ کـش کاربوکـس          بذرهاي
 يگيـري بـراي بررسـ    نمونـه  . شـدند ي در هزار ضد عفون    ۲نسبت  

٪ ۵۰،  دهـي   گـل ٪  ۵۰٪ سـبز شـدن،      ۵۰: صفات مورد نظـر ماننـد     
ه، تعـداد غـالف در      ي ثانو يها ارتفاع بوته، تعداد شاخه    ،يده غالف

 هر  يانيف م ي رد دو از برق زدگي  يماريقاومت به ب  زان م يبوته و م  
شـت  ا و موانـع ک   مـشکالت کـه از     ني با توجه به ا    .کرت انجام شد  

باشد با   يمبرق زدگي    يماريوع ب يش خطر و ش   ي نخود افزا  زمستانه
زان شـدت و    يه مراحل رشد و نمو م     ين امر در کل   يدر نظر گرفتن ا   

 صـفات   يبـرا . ز مـورد توجـه قـرار گرفـت        يـ  ن يمارين ب يوع ا يش
ف وسـط هـر   ي رد۲ موجود در   يها عملکرد و وزن صد دانه، بوته     

 بـذرها بـه     بوجاريکرت بردداشت شده و پس از خشک کردن و          
ادداشـت  ين و   يشگاه انتقال داده شـده و عملکـرد دانـه تـوز           يآزما
ن توسـط دسـتگاه     ي بـذر، درصـد پـروتئ      يفـ يه ک يـ در تجز . ديگرد

انس صـفات مـورد     يه وار يزتج. دي و ثبت گرد   يريگ هزکجلدال اندا 
ها با آزمـون   نيانگي مسهيمقا، MSTATCمطالعه به کمک نرم افزار   

 Excelافـزار     دانکن و رسم نمودارها با استفاده از نرم        يا چند دامنه 
  .صورت گرفت

  
   ج و بحثينتا

   عملکرد دانهيعملکرد و اجزا
 از نظـر عملکـرد   تنهـا شت بهاره نخـود  ا و ک يشت انتظار ان ک يب

٪ اختالف  ۱ ي آمار و تعداد غالف در بوته در سطح احتمال       دانه  

 مختلـف   يهـا  ن تـراکم  يب .)۱جدول  ( دي مشاهده گرد  يدار  معني
٪ ۱ ي آمـار  کاشت فقط تعداد غالف در بوته در سـطح احتمـال          

ـ  ي گرد دار  معني  يدار ير صـفات اخـتالف معنـ      ي سـا  ي بـرا  يد ول
  .مشاهده نشد

 مختلـف  يهـا  خي عملکرد نخود در تـار   يها نيانگيسه م ي مقا
ب يـ ن عملکرد بـه ترت ين و کمتريشتريبکاشت مشخص نمود كه  

 ۱۵ لـوگرم در هکتـار و     ي ک ۰۸/۱۰۴۲زان  يـ به م  اسفند ماه    ۱۵در  
 لوگرم در هکتار به دسـت آمـد  ي ک۱۶/۷۰۹زان ي به من ماه يفرورد

  .)۲جدول (
 شـت ا از کيشتري عملکرد ب اسفند۱۵شت اش کين آزما يدر ا 

ن يچنـ . نبود دار يمعنن آنها   يه اختالف ب   اگرچ داشت  آبان ماه  ۱۵
  و همکـاران   و کامـل  ) ۲(همکـاران     و ي توسـط احمـد    يا جهينت
ز يخ نين تارين حال استفاده از اي با ا  .ز گزارش شده است   ين) ۱۱(

ر يپـذ  شه امکـان  يـ  هم يط آب و هواي   يت شرا يبا توجه به محدود   
  .باشد نمي
 يمــارين بــه بيبــا توجــه بــه حــساس بــودن رقــم قــزو 
حاصـل   عملکـرد مـورد انتظـار    يشت انتظار ا در ک  زدگي قبر

 يماريخ کاشت دوم که عالئم بي و عملکرد باال در تار دينگرد
بـه  ه بود،  نشان دادگري د خ کاشت ي را نسبت به دو تار     يکمتر

ستگاه يـ  در ا  يرا بـا توجـه بـه آمـار هواشناسـ          يـ ز. دست آمد 
 در اسفندماه نـسبت     ي درصد رطوبت نسب   )۳جدول  (مربوطه  

گن و همکـاران    . ن کمتر بوده است   ي آبان و فرورد   يها ه ماه ب
 يهـا  که رقم  يهنگامكردند،  در مطالعات خود گزارش     ) ۲۴(

 در يمـار ين بيـ  اشود مي استفاده   زدگي برق يماريمستعد به ب  
شتر بـوده و نخـود      يـ کاشت زمستانه نسبت به کاشت بهـاره ب       

 ط سرد و مرطوب رشد کـرده و در تمـام          يزمستانه تحت شرا  
از موانـع   . رديـ گ يدوره در معرض حمله آسکوسپورها قرار م      

 يمـار يد ب يوع شـد  يش خطر و شـ    يکاشت زمستانه نخود افزا   
 کاشـت   يهـا  خي انتقـال بـه تـار      ين برا ي بوده بنابرا  زدگي برق

 وجـود داشـته     يمـار ين ب يـ  مقاوم به ا   يته ها يد وار يزودتر با 
 ک رابطـه  يـ  کـه    كردنـد گزارش  ) ۴۶(ران  يتوکر و کاگ  . باشد

ــس ــار يبــــ ــيمنفــــ ــرد و بي بــــ ــارين عملکــــ    يمــــ
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   ...هاي مختلف کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخي  تأثير تاريخ و تراکم

۳۵  

   عملکردي مختلف کاشت بر عملکرد، اجزايخ و تراکم هاي تارتأثيره واريانس يج تجزي نتا.۱جدول 
   صفات كيفي و مرفولوژيكي نخود يو برخ

ns ،* درصد۱ و ۵ ي سطوح احتمال آمارردار د يدار، معن ينر معيب غي به ترت:** و   
  

   عملکرد وي مختلف کاشت بر عملکرد، اجزايخ و تراکم هاي تارتأثير يها نيانگيسه مي مقا.۲جدول 
   صفات كيفي و مرفولوژيكي نخوديبرخ

  .ندارند% ۵داري در سطح  ي معنيستون كه حداقل در يك حرف مشترک هستند، اختالف آمار هر يها نيميانگ
  

 منابع تغييرات
درجه 
  يآزاد

 

  عملکرد دانه
  )كيلوگرم در هکتار(

تعداد غالف در 
  بوته

وزن صد دانه 
  )گرم(

ن يدرصد پروتئ
  دانه

  ارتفاع بوته
 ) متريسانت(

تعداد شاخه 
  هيثانو

  ns۶۶۷/۶۸  ns۷۰۰/۶  -  ns۲۹۹/۷۲  ns۵۸۳/۱  ۸۹۰/۲۰۸۶۶**  ۳  تکرار
  ns۷۰۷/۹  **۵۴۷/۷  ns۷۵۰/۹  ns۳۱۳/۱  ۱۴۶/۲۲۱۹**  ۱۹۰/۲۷۸۷۸**  ۲  خ کاشتيتار

  ۵۲۱/۰  ۵۲۸/۱۱  ۸۱۰/۰  ۷۷۲/۹  ۵۶۳/۲۱  ۹۳۲/۱۲۱۸  ۶  ي اصليخطا
  ns۷۸۴/۲۲۲۹  **۶۶۷/۳۸۴  ns۹۲۵/۰  *۹۸۳/۰  ns۹۱۰/۷  ns۶۲۵/۰  ۳  تراکم بوته
 ×  تراکم بوته

  خ کاشتيتار
۶  ns۳۷۰/۱۷۱۹  ns۹۷۹/۴۰  ns۵۷۵/۴  ns۸۰۴/۰  ns۲۲۲/۵  ns۲۷۱/۰  

  ۲۷۸/۰  ۳۷۷/۳  ۳۳۱/۰  ۸۹۶/۱  ۰۷۹/۲۵  ۴۰۳/۱۸۵۱  ۲۷  ي فرعيخطا
  ۱۲/۳۰  ۴۶/۶  ۶۱/۲  ۹۷/۳  ۱۷/۲۰  ۸۲/۱۹  -  ب تغييراتيضر

 ماريت
  عملکرد

  )كيلوگرم در هکتار(
تعداد غالف در 

  بوته
وزن صد دانه 

  )گرم(
ن يدرصد پروتئ

  هدان
  ارتفاع بوته

 )متر سانتي(

تعداد شاخه 
  هيثانو

              خ کاشتيتار
)۱۵/۸/۸۴(  

  يکاشت انتظار
a۹۱/۹۶۲  a۶۹/۳۷  a۰۴/۳۵  b۲۷/۲۱  a۰۶/۲۹  a۵۰/۱  

)۱۵/۱۲/۸۴(  
  کاشت زود بهاره

a۰۸/۱۰۴۲  b۲۵/۲۲  a۷۵/۳۳  a۶۳/۲۲  a۶۹/۲۸  a۰۶/۲  

)۱۵/۱/۸۵(  
  کاشت معمول بهاره

b۱۶/۷۰۹  c۵۶/۱۴  a۱۶/۳۵  ab۱۰/۲۲  a۵۶/۲۷  a۶۸/۱  

              تراکم کاشت
)۵/۷×۳۰(  a۰۸/۹۵۷  c۰۰/۱۸  a۰۶/۳۵  a۳۱/۲۲  a۵۸/۲۹  a۶۶/۱  
)۱۰×۳۰(  a۳۳/۹۴۸  bc۳۳/۲۳  a۴۴/۳۴  ab۱۶/۲۲  a۷۵/۲۷  a۷۹/۱  
)۱۵×۳۰(  a۴۱/۸۷۰  a۵۰/۳۱  a۵۶/۳۴  ab۸۵/۲۱  a۰۰/۲۸  a۵۰/۱  
)۲۰×۳۰(  a۹۱/۸۴۲  ab۵۰/۲۶  a۵۴/۳۴  b۶۹/۲۱  a۴۲/۲۸  a۰۴/۲  
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۶  

  اروميه ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم ۸۴-۸۵هواشناسي سال زراعي آمار . ۳جدول 

  بارندگي  ماه
  متر ميلي

حداقل 
  دماي مطلق

حداكثر 
  دماي مطلق

  متوسط
  دما

تعداد روز 
  زير صفر

%  
  رطوبت نسبي

  تبخير
  يمترميل

متوسط 
  دماي حداقل

متوسط دماي 
  حداكثر

  ۷/۲۲  ۶/۶  -  ۵۷  ۱  ۷/۱۴  ۲۹  -۴/۳  ۳  مهر

  ۷/۱۳  ۷/۰  -  ۶۷  ۱۵  ۲/۷  ۴/۲۲  -۳  ۲۵  آبان

  ۳/۱۲  -۴/۱  -  ۶۸  ۱۳  ۵/۵  ۱۷  -۲/۶  ۵/۱۶  آذر

  ۷/۰  -۳/۴  -  ۷۲  ۲۷  -۶/۱  ۶/۱۲  -۱۴  ۱/۴۳  دي

  ۶/۲  -۲/۳  -  ۶۹  ۲۲  -۲/۰  ۲/۸  -۲/۱۵  ۵/۱۰۱  بهمن

  ۷/۹  ۴/۰  -  ۵۷  ۱۲  ۱/۵  ۱۸  -۸/۶  ۳۲  اسفند

  ۲/۱۵  ۵/۶  -  ۶۵  ۱  ۹/۱۰  ۴/۲۴  -۶/۴  ۴۸  فروردين

  ۱۹  ۷/۱۰  -  ۶۴  ۰  ۹/۱۴  ۲/۲۶  -۲/۰  ۵/۳۹  ارديبهشت

  ۱/۲۷  ۷/۱۴  -  ۸/۳۶  ۰  ۶/۲۰  ۸/۳۰  ۴/۱۲  ۰  خرداد

 ۵/۲۸  ۹/۱۸  -  ۶/۴۹  ۰  ۷/۲۳  ۳۲  ۱۵  ۰  تير

  
 يشت انتظـار  اکاهش عملکرد نخود در ک    .  وجود دارد  زدگي برق

 توسـط  يمـار ين ب يـ  حساس بـه ا    يها در صورت استفاده از رقم    
  ). ۴۴ و۴۰، ۳۶، ۲۶، ۲۵(د شده است يي تاٴياديمحققان ز

 شتان تعداد مربوط به ک    يشترياز نظر تعداد غالف در بوته ب      
زان يـ ن م ي و کمتـر   ۶۹/۳۷ و برابـر     )ي انتظار کاشت( آبان ماه    ۱۵

شت معمول  اک(ن ماه   ي فرورد ۱۵ شتاغالف در بوته مربوط به ک     
باال بودن تعداد غالف در     . )۲جدول   ( بود ۵۶/۱۴و برابر   ) منطقه

توسـط  بهـاره   معمـول   شـت   ا نسبت به ک   يشت انتظار ابوته در ک  
  . گزارش شده است) ۴۳ و۳۳( نخود و) ۱۲(در عدس محققان 
.  وزن صـد دانـه نداشــتند  ي رويريثأ تــ کاشـت يهـا  خيتـار 

ر يثأ بلکه ت  گيرد  مير ن ک صفت قرا  ير تنها   يثأعملکرد دانه تحت ت   
 را بـه دسـت   ييگر است که عملکرد بااليصفات مختلف با همد  

دار اسـت و  يـ  پايژگـ ي در نخود، وزن صد دانـه يـك و        .آورد يم

). ۳۳( بـه ژنوتيـپ دارد       ي عمـده بـستگ    رتغيير پذيري آن به طو    
گـزارش نمودنـد كـه کاشـت زمـستانه          ) ۳۳(ازديمر و كاراداود    

 درصـد   ۱۰زان  يـ ه طور متوسـط بـه م      ميانگين وزن صد دانه را ب     
م يـ ل آن را رژيـ ش داده اسـت و دل   ينسبت به کاشت بهـاره افـزا      

  .اند  دانه دانستهنمطلوب درجه حرارت در طول دوره پر شد
 عملکرد دانـه    ي رو يدار  معني مختلف کاشت اثر     يها  تراکم

انـد كـه    گزارش كـرده ) ۳۷( سايني و فارودا   ).۱جدول  (نداشتند  
 مثبـت   يبـستگ   واحد سطح با تراکم گيـاهي هـم        عملکرد بذر در  

 تـا  ۲۰ش تـراکم گيـاهي از       يكه با افزا   طوريه  نشان داده است ب   
 درصـد   ۳۶پ كـابلي تـا      يـ  بوته در متر مربع عملکرد نخود ت       ۳۵
ن مطالعـه افـزايش تـراکم       يكه در ا   در حالي . افته است يش  يافزا

 يا هجـ ين نت يي روي عملکرد دانه نداشت، چن     دار  معنيگياهي اثر   
هـا در   ل جبران عملکـرد کمتـر در تـك بوتـه         يممکن است به دل   
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   ...هاي مختلف کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخي  تأثير تاريخ و تراکم

۳۷  

  . کمتر باشديها شتر در تراکميشتر و تعداد غالف بي بيها تراکم
 اعالم کرده است کـه اگـر رشـد    يشي آزمايط) ۳۹( نايساکس

 نامساعد محدود نـشود، واکـنش بـه         يطي عوامل مح  ٔلهياه بوس يگ
کنـد و    ير مـ  ييـ غ بـه رطوبـت خـاک ت       ي با دسترسـ   ياهيتراکم گ 

 يشيـ  و زايشيـ ط مطلوب که بـه رشـد رو    يک مح ي در   چنين  هم
 در ير کمـ ييـ هـا تغ  پيـ ، اکثر ژنوتشود مي اجازه داده   يمدت کاف 

 دار  معنـي .  دهنـد  يرات تـراکم نـشان مـ      ييعملکرد دانه در اثر تغ    
 عملکـرد توسـط     ي مختلـف کاشـت رو     يهـا  نشدن اثـر تـراکم    

 بـه هـر حـال       ).۱۸و ۹ ،۸(ز گزارش شده است     ي ن گري د محققان
 ي عملکرد براي ثابت نگه داشتن عملکـرد در تـراکم هـا            ياجزا

  .کنند مختلف نقش داشته و يكديگر را جبران مي
تعداد غالف در بوته    بر روي    مختلف کاشت    ي تراکم ها  اثر 
دهنـد   يها نشان مـ    نيانگيسات م يمقا). ۱جدول  (د  ي گرد دار  معني
  غـالف  ۵/۳۱ باراکم سوم   ن تعداد غالف در بوته در ت      يشتريکه ب 
ن مطلـب اسـت     يان کننده ا  يج ب ينتا. دست آمده است  ه   ب بوتهدر  

 ياهان برا ين گ يش تراکم بوته در نخود به علت رقابت ب        يکه افزا 
 سبب کاهش تعداد غالف در      يي آوردن آب و مواد غذا     به دست 

 در  ياديـ  توسـط محققـان ز     يجـه ا  ين نت ي گردد که چنـ    يبوته م 
). ۳۵ و ۲۷،  ۲۱،  ۲۰(زارش شـده اسـت      د گـ  ياه و سـف   ينخود سـ  

ن قادر يي پاياهيط تراکم گ يشتر غالف در بوته تحت شرا     يتعداد ب 
ز يـ ن امـر ن   يـ  ا كـه ش دهـد    يست که عملکرد بذر نخود را افزا      ين

  .د شده استييأت) ۲۱(سواس و همکاران يتوسط ب
   تــراکم کاشــت قــرار نگرفــتتــأثيروزن صــد دانــه تحــت 

 زيـ  ن  وزن صد دانـه    يتراکم بر رو  دار نشدن اثر     يمعن )۱جدول  (
   .)۴۲ و۳۷(ان شده است ي بي متعددهاي در گزارش

  
  صفات مرفولوژيكي

هـا و   خيكـه اثـر تـار     ) ۱جداول  (انس نشان داد    يه وار يج تجز ينتا
ارتفاع بوته  ( صفات مرفولوژيكي    ي مختلف کاشت رو   يها تراکم

) ۳۳(ازديمـر و كـاراداود      . ديـ  نگرد دار  معني) هي ثانو يها و شاخه 
ه در بوتـه  ي ثانويگزارش کردند كه ارتفاع گياه و تعداد شاخه ها    

گـر،  ي ديبـه عبـارت  . گيرد  ميخ کاشت قرار    ي تار تأثيرشتر تحت   يب

ه نخـود   يـ  ثانو يها ان داشتند كه ارتفاع بوته و تعداد شاخه       يآنها ب 
شتر بـوده   يـ خ کاشت زمستانه نـسبت بـه کاشـت بهـاره ب           يدر تار 
  . است

اند که ارتفـاع   ا گزارش نمودهيدر سو ) ۳۴(ز و همکاران    يپرو
. افته اسـت يش ي افزاي مقدار اندکياهيش در تراکم گياه با افزا يگ

اند کـه تـراکم      گزارش نموده ) ۱۴(كه مبصر و همکاران      در حالي 
ا چـشم   يـ  لوب يکيک از مراحـل فنولـوژ     يـ چ  ي بر ه  يتأثيرکاشت  

ند كه در   ا ان داشته يز ب يگر ن ي محققان د  يبعض.  نداشته است  يبلبل
د است و باعث کـاهش تعـداد        يها شد  ن بوته يتراکم باال رقابت ب   

ت کـاهش   يـ شاخه، تعداد غالف، تعـداد دانـه در بوتـه و در نها            
ش تراکم بوتـه در واحـد سـطح توسـعه      ي با افزا  شود  ميعملکرد  

هـا در بوتـه زودتـر بـه          ن شـاخه  يع است و رقابت ب    ي سر يکانوپ
 شود  مي ي فرع يها ر شاخه  آمده و منجر به توقف رشد اکث       دوجو

ج مــا نــشان داد كــه اثــر ي نتــاآن كــهحــال ). ۳۰ و ۱۷، ۱۵، ۱۳(
 نبـوده   دار  معنـي  روي صفات مرفولـوژيكي      يشي آزما يفاکتورها

  .است
  

  ن دانهيدرصد پروتئ
خ ياثر تار كه  ) ۱جدول  (ش نشان داد    يانس آزما يه وار يج تجز ينتا

ب در  يـ رتن بـه ت   ي درصد پروتئ  ي مختلف کاشت رو   يها و تراکم 
 هــاي هسيــج مقاينتــا. ه اســتديــ گرددار معنــي٪ ۵٪ و ۱ســطح 

ن يخ کاشت روي درصـد پـروتئ      ياثر تار ) ۲جدول  (هاي   نيانگيم
ن ي کمتر و  اسفند ماه  ۱۵ن درصد در    يشتريدهد که ب   ينشان م دانه  

.  بوده است  ۲۷/۲۱ و   ۶۳/۲۲ب برابر با    ي آبان ماه به ترت    ۱۵آن در   
و ساندهو و همكـاران     ) ۶(سارائي  در سويا،   ) ۷(گانه  ي ر پو يعل
ر يـ ثٔن تحـت تـا    ي پروتئ يکه محتوا ند  گزارش کرد در نخود   ) ۳۸(

   .گيرد ميخ کاشت قرار يتار
ز روي درصـد    يـ اثـر تـراکم کاشـت ن      ن  يانگيـ  م ٔهسيمقاج  ينتا
در ن دانـه  ين درصـد پـروتئ  يشتريد كه بده ينشان من دانه   يپروتئ

ـ         ۴۵ يعنيتراکم اول     سـت آمـده اسـت     ده   بوتـه در متـر مربـع ب
 نـژاد   يا و خواجوئ  يدر لوب ) ۴( و همکاران    يجفرود .)۲جدول  (

زان يـ ن م يانـد کـه بـاالتر      ا گزارش نموده  يدر سو ) ۵(و همکاران   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
87

.1
2.

46
.3

5.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
pp

.iu
t.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1387.12.46.35.9
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1105-en.html


  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۸  

  . آمده استبه دست باال يها ن در تراکميپروتئ
ن در  ي نخود قـزو   ين پژوهش نشان داد كه توده محل      يج ا ينتا

از نظـر عملکـرد     ي  دار  معنـي هاي مختلف کاشت اختالف      خيتار
ط آب و   يکشاورزان منطقه در صورت مناسب بودن شـرا       . داشت
كارند كه به  ن ماه به بعد مي  يمه فرورد ي رقم مربوطه را از ن     يهواي
 يل برخورد با تنش خـشكي آخـر فـصل از عملکـرد مطلـوب         يدل

ن بررسي عملکـرد بـاالتر در کاشـت         يدر ا . باشند برخوردار نمي 
بـه  ( اسـفند مـاه      ۱۵و  ) يت انتظـار  به عنـوان کاشـ    ( آبان ماه    ۱۵

بـه  (ن مـاه    ي فرورد ۱۵نسبت به کاشت    ) عنوان کاشت زود بهاره   
ج نـشان   ي نتـا  چنين  هم. به دست آمد  ) عنوان كاشت معمول بهاره   

عالئم مربـوط   بوده و برق زدگي يماري بمستعد فوقکه رقم   داد  
هاي مختلف كاشت مشاهده گرديـد كـه         به اين بيماري در تاريخ    

 سـاير  نـسبت بـه   يمـار يزان شـدت ب   ي م  اسفند ماه  ۱۵ شتاکدر  
ن ي در ا نيز نين درصد پروتئ  يشتريشت کمتر بود و ب    ا ک يها خيتار
 هـاي مختلـف كاشـت اثـر         تـراكم  .دسـت آمـد   ه  شت ب اخ ک يتار

ي روي عملكرد دانه نداشتند اما بر روي برخي صـفات           دار  معني

  .   گرديددار معنيكيفي 
قات انجام شـده در     يوجه به تحق   با ت  شود  ميشنهاد  ين پ يبنابرا

ک کشت موفق و پـر بـازده در   ي به يابي دستير برايچند سال اخ 
  :ر توجه نمودي زي به نکات ضروريستي بايشت انتظاراک
 حـداقل   آمار هواشناسي د با توجه به     ي با يشت انتظار ازمان ک . ۱

  .ن و اعالم گرددييده ساله هر منطقه و بطور جداگانه تع
 از ارقام اصالح شده و در صـورت امکـان       يارشت انتظ ادر ک . ۲

  .متحمل به سرما استفاده گردد
  . استفاده نمودبرق زدگي يماريد از ارقام مقاوم به بيالزاماً با. ۳
د از سـموم    يـ ن کشت با  ي هرز در ا   يش علف ها  يل افزا يدله  ب. ۴

 يشيـ  شده در زمان و دوره مشخص رشد رو     ي معرف ييايميش
، ييايميعـدم کـاربرد سـموم شـ       استفاده گردد و در صـورت       

ـ  يستيـ  هـرز کـشت با     يجهت کنترل علـف هـا      صـورت  ه   ب
ـ       يمکان  صـورت   يکيصـورت مکـان   ه  زه و کنترل علف هـرز ب
  .رديگ

  
  استفاده مورد  منابع

  نهـال و بــذر . د در کردسـتان ي اثــر تـراکم بـذر بـر عملکــرد دانـه ارقـام نخـود ســف      يبررسـ . ۱۳۷۳. يکـانون .  ه و .خ. ، مياحمـد  .۱
  .۳۲-۳۸) :۲و۱(۱۰

نهـال  . اه در کردستان  يد و س  يخ کاشت بر عملکرد ارقام نخود سف      ي اثر تار  يبررس. ۱۳۷۴. انتيد. م.  و س  ي کانون . ه،  .خ. ، م ياحمد .۲
  .۳۳-۲۹): ۱(۱۱و بذر 

  .، كرجيج کشاورزيقات و آموزش و ترويانتشارات سازمان تحق. نخود از کاشت تا برداشت. ۱۳۷۶. ، تييبنا .۳
ن ينهمـ . اي در لوب يفيک و ک  ي از صفات مورفولوژ   يش کاشت بر برخ   ياثرات آرا . ۱۳۸۵. حسن زاده .  مقدم و ع   اضيف. ، ا .، آ يجفرود .۴

  .  دانشگاه تهران،حانيس ابوريپرد ،رانيکنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ا
 و تراکم کاشت بـر عملکـرد،        ياري آب يم ها ير رژ يثٔتا. ۱۳۸۴. نيآرو. ج .ر و م  يجوانش. ، ع ياريآل . ه،  يکاظم. ، ح . نژاد، غ  يخواجوئ .۵

 يمجله علوم و فنون کـشاورز     .  کرمان ييط آب و هوا   يا در کشت تابستانه در شرا     يت دانه سه رقم سو    يفي مصرف آب و ک    ييکارا
  .۱۵۱-۱۳۷: ۴ يعيو منابع طب

ــارائ .۶ ــ. ۱۳۷۹. ، ميس ــواص مورفولوژ يبررس ــرات خ ــ اث ــر روي ــزا يک ب ــرد و اج ــود   ي عملک ــف نخ ــام مختل ــرد ارق    عملک
(Cicer arietinum L.)هي دانشگاه اروم، ارشد رشته زراعتيان نامه کارشناسيپا. تيه علي در قالب تجز.  

ا بـه عنـوان کـشت       ي سـو  يفي و ک  يات کم ي خصوص ي مختلف کاشت بر رو    يها خ و تراکم  ير تار يثٔ تا يبررس. ۱۳۸۴. گانه، م يپور  يعل .۷
   .هينشگاه اروم دا، زراعت ارشديان نامه کارشناسيپا. هيدوم در منطقه اروم
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   ...هاي مختلف کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخي  تأثير تاريخ و تراکم

۳۹  

ط ين تراکم بذر در زراعـت نخـود جـم در شـرا    ين مناسب تريي و تع يطرح بررس گزارش نهايي   . ۱۳۷۴. رگوهريم.  م  و .زاده، ش يعل .۸
   .المي ايقات کشاورزيمرکز تحق. ميد

کاشت و تـراکم بـذر      ن زمان   يي و تع  يطرح بررس گزارش نهايي    . ۱۳۷۷ .زادهيعل.  و ک  ي اردکان يفتاح. رگوهر، م يم. ، م . ش زاده،يعل .۹
   ).وانيا( المي ايقات کشاورزيمرکز تحق. ميط دي در شراILC482د يد رقم جديمناسب در نخود سف
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