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 چکيده
 صذور  بذه  آزمايشذی  بذذر   تراکم و کاشت تاريخ به ديم نخود محلی هایتوده برخی و ارقام واکنش ارزيابی منظوربه
 ايسذگااه  در 1394 -1395زراعذی  سذا   در تکذرار  سذه  با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در خُردشده دوبار هایکر 

 )انگظذار   پايیز انگهای در کشت سطح دو با کاشت تاريخ درآمد. اجرا به مشهد در طرق طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقا 
 و سذارا   جذم   رقذم  سذه  شذامل  نخذود  ژنوتیپ پنج و اصلی کر  عنوانبه اسفندماه  دوم )نیمه کشاورزان معمو  کشت و

 کذر   عنذوان بذه  مگرمربذع  در بذذر 50 و 40 بذذر  تراکم دو و فرعی کر  عنوانبه قوچان و نیشابور محلی توده دو و بینالود
 کذه  داد نشذان  گايجن بود. مگرمیلی276 آزمايش انجام زراعی سا  طی یبارندگ میزان د.بودنآزمايش تیمارهای فرعی-فرعی
 و کاشذت  هذای تذاريخ  بذی   داریمعنذی  اخگالف دانه عملکرد و دانه100وزن جمله از بررسی مورد صفا  از بسیاری نظر از

 نسبت که بود هکگار در کیلوگرم860 او  کاشت تاريخ در عملکرد دانه میانای  دارد. وجود بررسی مورد نخود هایژنوتیپ
 تیمارهذای  مگقابذل  اثذر  داشذت.  یتوجهقابل برتری هکگار در کیلوگرم380 با دوم کاشت تاريخ در دانه عملکرد میانای  به

 عملکذرد دانذه   و بیولوژيذ   عملکذرد  برداشذت   شذاخ    دانه100وزن بوته  ارتفاع غالف  در دانه تعداد بر نیز بررسی مورد
 و 900  1038 عملکذرد دانذه   بذا  ترتیذب بذه  ابورنیشذ  توده و جم و سارا  ارقام تولیدی  دانه کمیت مبنای بر بود. دارمعنی
 عملکذرد  افذزايش  درصذد 146 و درصذد 144  درصد837 با ترتیببه و انگظار شرايط در کشت برای هکگار در کیلوگرم908
 علذت  بذه  باشذد   موردتوجذه  نیذز  بازارپسذندی  چنانچذه  امذا   داشگند برتری ها ژنوتیپ ساير بر دوم  کاشت تاريخ به نسبت
 گذرم 8/26 و 9/25 دانذه 100وزن بذا  ترتیذب به سارا  و جم ارقام   گرم7/17 دانه100وزن) نیشابور توده در هاانهد بودنريز
  بذود  مگفذاو   کاشذت  تذاريخ  تغییر به ارقام واکنش مطالعه اي  نگايج اساس بر بود. خواهند مناسب کاشت تاريخ اي  برای

 قرار نظرمدّ رقم آن اکولوژيکی نیازهای تامی  امکان و رشدی عاد  بايد منطقه  هر در کاشت برای رقم انگخاب در بنابراي 
  نداد. نشان ارزيابی مورد صفا  بر یتوجهقابل تأثیر بذر تراکم گیرد.

 
 ديم کشاورزی کاشت  تاريخ نخود  ارقام کليدی: های واژه

 

  1 مقدمه
 زراعذی  محصذوت   از يکی arietinum L.) (Cicer نخود
 و شده شناخگه ایتغذيه ارزشمند هایويژگی با  حبوبا خانواده
 اسذت  علوفذه  و دام خذوراک  انسذان   تغذيذه  بذرای  مهمذی  منبع

(Fang et al., 2011).  مهذم  زراعذی  محصذو   سذومی   نخذود 
 بعذد  که است اصلی غذايی محصوت  از يکی و حبوبا  خانواده

 بقوت  بی  در را زيرکشت سطح بیشگري  نخودفرنای و لوبیا از
 در حبوبذا   گذروه  محصذو   تري مهم و دارد جهانی سطح در و

                                                            
 و کشذاورزی  تحقیقذا   مرکذز  طذرق   راهپلذی   روبروی مشهد  نویسنده مسئول:*

  488 پسذذگی:   صذذندوق91735 پسذذگی: کذذد رضذذوی  خراسذذان طبیعذذی منذذابع
khodashenas48@yahoo.com  

 ;Yau, 2005 اسذذت آفريقذذا شذذما  و آسذذیا مرکذذز و غذذرب

Fernández-García et al., 2013)). ازدرصذذد 90بذذا  تقري 
 و شذود می انجام ديم صور به جهان سطح در نخود گیاه کشت
 میلیذون 10 بذه  ت  میلیون6/6 از گذشگه سا 30 طی آن تولید
 ,CGIAR, 2017 Kumar & Abbo) است. يافگه فزايشا ت 

 نخذود   زيرکشذت  سذطح  گسذگرش  هذای علذت  از يکی . ;2011
  اسذت  شذده  ذکر کشاورزی هاینظام پايداری به تمايل افزايش
 باعذ   زراعی محصوت  ساير با تناوب در توانندمی حبوبا  زيرا

 ,.Fernández-García et al) شذوند  خذاک  نیگذروژن  بهبذود 

 و هذا بیماری شد  کاهش شامل تناوب در نخود اثرا  . 2013
 منذاط   در عمومذا   اگرچذه  اسذت   دسگرسقابل نیگروژن افزايش
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  .Kirkegaard & Hunt, 2010) اسذت  کمگذر  اثذر  اي  خش 
 مقذدار  بذه  نیگذروژن  تثبیذت  به قادر نخود که است شده گزارش
 معمذو   مقذدار  اگرچذه  اسذت   خذاک  در کیلذوگرم 140 از بیش
 است هکگار در کیلوگرم20-60 گیاه اي  توسط نیگروژن تثبیت

(López-Bellido et al., 2011 . در جمعیت رشد به توجه با 
 پراهمیذت  جايااه کشور  غذايی نیاز می أتلزوم  و آتی هایسا 

 اصذالح  تغذيذه   اقگصذادی   لحذا   از نخذود  خصذو  به حبوبا 
 باشذذدمذذی محسذذوس بسذذیار تنذذاوب و زراعذذی هذذایزمذذی 

(Sabaghpour et al., 2010 .   کشذورهای  اغلذب  در حبوبذا 
 محسذوب  پروتئینذی  منذابع  تذري  مهذم  جملذه  از توسذعه درحا 
 خام پروتئی  میزان داشگ  با نخود حبوبا   میان در و شوندمی
 غال  در موجود پروتئی  برابر سه تا دو که درصد23 تا 17 بی 
 تذأمی   را کشذور  زنیا مورد پروتئی  از بخشی تواندمی باشد می
 . Zaferanieh et al., 2009) کند

 خشذکی  معذر   در موردکشذت  منذاط   در معمذوت   نخود
 اسذت  مواجذه  تولید عمده محدوديت عنوانبه رشد فصل انگهای

(Fang et al., 2011  ايذ   عملکذرد  بذر  معموت  کاشت تاريخ و 
 رشذدی  دوره و شذرايط  بذر  زيرا  دارد یتوجهقابل تأثیر محصو 

 ایمديگرانه نواحی اغلب در . Yau, 2005) گذاردمی تأثیر هگیا
 افگذد می اتفاق زمسگان در عمدتا  بارندگی که نزدي  شرق نیز و
 سذنگی  روش در نخذود   است خش  و گرم معموت  هاتابسگان و
 به و شودمی کشت بارندگی فصل پايان نزدي  و بهار ابگدای در
 خذاک  آب ذخیذره  بذه  بسگهوا عمدتا  محصو  که است معنا اي 
 . Yau, 2005) کند محدود را تولید پگانسیل تواندمی که است
 رسیدگی و گلدهی بی  زمان نخود  رشد دوره در کلیدی مرحله
 و بذات  دمذای  دارای هذای مذاه  طذی  بیشگر مرحله اي  .است دانه

 شذود  مذی  واقع ایمديگرانه نواحی در خاک سطح از زياد تبخیر
 حذالی  در ايذ   .شذد  خواهذد  دانه عملکرد کاهش باع  بنابراي 
قابذل  زمسذگان  و پذايیز  در نخود ایمديگرانه نواحی در که است
 شذود مذی  کشذت  بهذار  ابگدای در سنگی طور به اما  است کشت

(Fernández-García et al., 2013 . در نخذود  کاشذت  زمان 
 بحرانذی  تولید موفقیت برای بناالدش غرب شما  در ایمنطقه
 ديرهناذام  کشذت  کذه  اسذت  شذده  گذزارش  .است شده بیارزيا

 کذه  دهدمی قرار پايی  هایحرار درجه معر  در را هاگیاهچه
 بذه  را رويشذی  رشذد  دوره و کندمی محدود را تودهزيست تولید
 به منجر که ایگونه به  دهدمی گسگرش حداکثر دماهای سمت
 دشذو مذی  دانذه  عملکذرد  بذرای  تذنش  ايجذاد  و خالی هایغالف

(Vance et al., 2014 . رقذم  دو عملکذرد دانذه   آزمايشذی  طی 
 تذاريخ  چهار طی زدگی برق بیماری به مگفاو  مقاومت با نخود 
 تذاريخ  و زمسذگان  نیمذه  زمسذگان   ابگذدای  پايیز  انگهای کاشت
 نگذايج  و گرفذت  قذرار  بررسذی  مذورد  زمسگان آخر سنگی کاشت

 نیمذه  و ابگدا و يیزپا آخر کاشت تاريخ عملکرد دانه که داد نشان
   زمسذگان  آخذر  ديرهناذام  کاشذت  تذاريخ  با مقايسه در زمسگان

 تفذذاوتی اولیذذه کاشذذت تذذاريخ دو و بذذود بیشذذگردرصذذد 80-50
 & López-Bellido et al., 2008.  Mousavi) نداشذگند 

Pezeshkpour (2006) سذه  در را نخذود  ژنوتیذپ  سه واکنش 
 سذیر گرمنیمذه  منطقذه  در بهذاره  و زمسگانه پايیزه  کاشت تاريخ
 نمودنذد  گذزارش  و داده قرار بررسی مورد لرسگان اسگان جنوب
 دانذه  پرشدن مرحله شدنمصادف و کاشت زمان در تأخیر با که
 فصذل  انگهذای  در بذات  نسبگا  هایحرار درجه و خشکی تنش با

 میذزان  بذه  ترتیببه نخود دانه عملکرد و تودهزيست تولید رشد 
 کذاهش  نمحققا اي  گزارش طب  .يافت شکاهدرصد 89 و 66

 دانذذه100وزن کذذاهش و  درصذذد60) بوتذذه در غذذالف تعذذداد
  .است داشگه عملکرد کاهش در را نقش بیشگري   درصد32)

Haghparast & Maleki Farahani (2013) يذ   طی 
 نخذود  ژنوتیذپ  سذه  روی پاشذی محلذو   و خشکی تنش مطالعه
 ژنگیکذی   لحذا   بذه  نخذود  ارقذام  کلی طور به که داشگند اعالم
 انذداز سذايه  قطذر  و بوته ارتفاع دهی شاخه میزان در هايیتفاو 
 و پاشذی محلذو   بذه  نسبت مخگلفی هایواکنش باع  که دارند
 بذه  هاشذم  رقم که رسدمی نظر به چنی  .شودمی خشکی تنش
 و ارتفذذاع ارقذذام  سذذاير بذذه نسذذبت رويشذذی رشذذد حالذذت لحذذا 
 خشکی تنش به رقم اي  حساسیت اام  دارد بیشگری دهیشاخه
 آن انذداز سايه و دهیشاخه که طوری به بود ارقام ساير از بیشگر
 Sedaghat Khahi) يافذت.  بیشذگری  کاهش تنش به پاسخ در

et al., (2011 مورفولوژيذ   و فنولوژيذ   صذفا   بررسذی  طی 
 مذورد  هذای  ژنوتیذپ  تفاو  که داشگند اعالم نخود هایژنوتیپ
 سبزشذدن   تذا  کاشذت  )شذامل  نمو مراحل طو  نظر از آزمايش
 تذا  دهذی غذالف  و دهذی غذالف  تذا  گلذدهی  گلدهی  تا سبزشدن
 تعذداد  بوتذه   ارتفاع )شامل مورفولوژي  هایويژگی و رسیدگی 
 بذوده  دارمعنذی  بوتذه   در هاشاخه طو  مجموع و بوته در شاخه
 سذه  بررسذی  طی Mousavi & Pezeshkpour (2006). است

 بذذا گريذذت محلذذی تذذوده کذذه داشذذگند عذذالما نخذذود ژنوتیذذپ
 هاشذم  رقذم  و دانه عملکرد بیشگري  هکگار در کیلوگرم88/967
 خذود  بذه  را دانذه  عملکرد کمگري  هکگار در کیلوگرم44/578 با

 سذازگاری  بذه  گريت محلی توده عملکرد برتری .دادند اخگصا 
 ديررسی به هاشم رقم کمگر عملکرد و محیطی شرايط با بیشگر

 شذده  داده نسذبت  هذوايی  و آب شذرايط  بذا  آن سازگاری عدم و
 ژنوتیذپ 81 ارزيذابی  طذی  Zaferanieh et al., (2009). اسذت 
 بذی   که نمودند گزارش مشهد در پايیزه کشت شرايط در نخود

 و دارد وجذود  یتذوجه قابل تفاو  عملکرد دانه نظر از هاژنوتیپ
 اسذت.  مگغیذر  مگرمربذع  در گذرم 3/201 تذا  3/23 از تفذاو   اي 

 بر شديد تأثیر طري  از را نخود تولید تواندمی زدگیبرق بیماری
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 در زدگذی بذرق  مديريت .کند محدود بذر کیفیت و عملکرد دانه
 بذه  کذش  قارچ مگعدد مصرف شخم  تناوب  با عمدتا  کانادا غرب
 گیذرد مذی  صور  بیماری گسگرش برای مطلوب شرايط در ويژه
(Chang et al., 2007 . بیمذاری  ايذ   خسذار   هشکذا  برای 

 بذه  نسذبت  زدگذی بذرق  بیماری به مقاوم يا مگحمل ارقام کشت
 ,.Radicetti et al) اسذت  شذده  هتوصذی  ارزشمندتر ارقام ساير

2012 .  
 داشذگه  نخذود  تولیذد  بذر  ایعمده تأثیر تواندمی بذر میزان

 محذل   بذذر   انذدازه  رقم  به توجه با شدهتوصیه بذر مقدار .باشد
 حذرار  درجذه  و بذاران  نظیذر  محیطذی  شذرايط  و خاک رطوبت
 در عملکذرد دانذه   و بوتذه   )تذراکم  بذر میزان بی  است. مگفاو 
 از ناشی منافع .است شده گزارش مثبگی ارتباط مگعدد مطالعا 
 کذاهش  هذرز  هذای علذ   بذا  رقابت افزايش شامل بات بوته تراکم
 Chang) اسذت  برداشذت  ارتفاع افزايش و خاک سطح از تبخیر

et al., 2007.  (Mousavi & Ahmadi (2009 طذذی 
 نگیجذه  آرمان رقم نخود کاشت تاريخ و بذر تراکم روی آزمايشی
 و 50 به مگرمربع در بوته25 از کاشت تراکم افزايش که گرفگند
 یدرصذد 27 و 24 افذزايش  سذبب  ترتیببه مگرمربع در بوته75

 کاشذت  تراکم افزايش اما  شد سطح واحد در نخود دانه عملکرد
عملکذرد   دارمعنذی  افذزايش  باعذ   مگرمربع در بوته75 به 50 از

 و 40  25 بذذر  تذراکم  سذه Yau (2005) . نارديذد  نخذود  دانذه 
 و داد قذرار  بررسذی  مذورد  ديذم  شرايط در را مگرمربع در بذر55
 نخذود  عملکذرد  بر داریمعنی تأثیری بذر تراکم که داشت اعالم
 و تذر بذزر   بذذور  مگرمربذع  در بذذر 25 تراکم که آنجا از و ندارد

 López et گرفذت.  قرار توصیه مورد  نمود تولید بازارپسندتری

al., (2008) نخذود  عملکرد دانه بر جزء تري مؤثر را بوته تراکم 
 در را آرمان رقم نخود Bayat et al, (2012) اند.نموده گزارش
 میذذزان بذذا همذذدان شذذرايط در بوتذذه40 و 30  20 هذذایتذذراکم
 هذدف  بذا  و آزمذايش  انجذام  سذا   در مگذر میلی8/384 بارندگی
 مذورد  رقذم  ايذ   بوتذه  تراکم و کاشت تاريخ بهگري  به دسگیابی
 یدارمعنی تأثیر بوته  تراکم که داشگند اظهار و قرارداده بررسی

 داشذت.  برداشت شاخ  و دانه عملکرد بوته  در غالف تعداد بر
 در بوتذه 30 متذراک  در آرمذان  رقذم  عملکرد دانه آزمايش اي  در

 & Kanouni داشذذت. برتذذری دياذذر تذذراکم دو بذذر مگرمربذذع

Nemati-Fard (2013) در بوتذه 45 و 35  25 تذه بو تراکم نیز 
 اسگان ديم شرايط در کابلی نخود ژنوتیپ دو روی بر را مگرمربع
 تعیی  برای مگرمیلی5/445 سالیانه بارندگی میزان با کردسگان
 و داده قذرار  ارزيذابی  مذورد  مناسذب  بوتذه  تراکم و کاشت تاريخ
 گذزارش  مناسذب  اسذگان  اي  برای را مربع مگر در بوته35 تراکم
  نمودند.

 در رضذوی  خراسذان  اسذگان  در ديم نخود زيرکشت سطح
 اسذذت بذذوده هکگذذار8935 معذذاد  1391-1392زراعذذی سذذا 

(Anonymous, 2013 . جايااه در محصو  اي  اهمیت به نظر 
 تناوب در آن مثبت نقش و خش  مناط  برای ويژهبه ای تغذيه

 واحذد  در عملکذرد دانذه   بهبود هرگونه ديم  زراعی محصوت  با
 و مناسب کاشت تاريخ ارقام  هایويژگی شناخت از ناشی سطح
 زيرکشت سطح گسگرش به منجر تواندمی بوته مطلوب تراکم يا
تثبیت هایباکگری وجود به توجه با شود. ارزشمند محصو  اي 

 حاصذلخیزی  در گیذاه  ايذ   نخذود   ريشه در هوا نیگروژن کننده
 نیذز  دور هذای زمذان  از و دارد مؤثری نقش زراعی تناوب و خاک
 Sabaghpour) است بوده مرسوم غال  با تناوب در آن کشت

et al., 2010 . طذور  بذه  ای مديگرانذه  ديم کشاورزی نواحی در 
 منظذور بذه  و سذبزيجا   ساير يا گندم با تناوب در نخود معمو 
 هذای بیمذاری  زنذدگی  چرخذه  شکسذگ   و خاک نیگروژن بهبود

 Radicetti et) شذود می کشت غال  خانواده زراعی محصوت 

al., 2012 . بذه  آن ورود و محصو  اي  زيرکشت سطح توسعه 
 رضذوی  خراسذان  اسگان ديم کشاورزی محصوت  تناوبی چرخه
 از ناشذذی کذذه را اسذذگان ديذذم زراعذذی محصذذوت  پذذايی  تنذذوع

 و بخشدمی بهبود است  بارندگی عمدتا و اقلیمی هایمحدوديت
 داشذت.  خواهد اسگان ديم  محصوت تولید روند بر مثبگی تأثیر
 و سازگار ديم نخود ارقام معرفی و شناسايی هدف با مطالعه اي 
 مناسذب  بذر تراکم و مطلوب کاشت تاريخ تعیی  بات  عملکرد با
 افذزايش  و زيرکشذت  سذطح  گسذگرش  اساسذی  مبذانی  عنوانبه

 شد. انجام محصو  اي  سطح واحد در عملکرد دانه
 

 ها روش و مواد
 واکذذنش ارزيذذابی و عملکذذرد دانذذه  قايسذذهم منظذذوربذذه
 بذذر   تذراکم  و کاشت تاريخ به ديم شرايط در نخود هایژنوتیپ
 طذرح  قالذب  در خردشذده  دوبذار  هذای کذر   صور به آزمايشی
 1394-95زراعذی  سا  در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک
 مشذهد  در طرق طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقا  ايسگااه در
 انگظذار  کشذت  سذطح  دو شذامل  کاشذت  تذاريخ  مذد. درآ اجرا به
 اسذفندماه   دوم )نیمه کشاورزان معمو  کشت و  6/10/1394)

 شذامل  نخود ژنوتیپ پنج و اصلی کر  عنوانبه  17/12/1394
 آبی  شرايط برای شدهتوصیه )رقم بینالود و جم سارا   رقم سه
 دو و فرعذی  کذر   عنذوان بذه  قوچان و نیشابور محلی توده دو و

 تراکمدرصد 25) 50 و ديم  شرايط برای شده)توصیه 40 تراکم
 ارزيابی مورد فرعی-فرعی کر  عنوانبه مگرمربع در بذر بیشگر 
 گذاوآه   از اسذگفاده  شذامل  ورزیخذاک  عملیذا   گرفگنذد.  قرار

 از پذ   .درآمد اجرا به سا  همان در و بود ديس  و برگرداندار
 هکگذار  در کیلوگرم100 مبنای بر خاک در پايه کودهای مصرف

http://sppj.spii.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=H.+Kanouni
http://sppj.spii.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=M.+Nemati-Fard
http://sppj.spii.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=M.+Nemati-Fard
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 جهت زمی  پگاسیم  سولفا  و اوره آمونیوم  فسفا  کودهای از
 کذر   هذر  شذدند.  مشذخ   هذا کر  و آماده بذور رديفی کشت
 مگرسانگی25 فاصله و مگر چهار طو  به کاشت خط شِش شامل
تراکم برای ترتیببه مگرسانگی8 و 10 حدود بذر فاصله با و بود
 داشذت   عملیذا   در شذد.  کشت مگرمربع در بذر50 و 40 های
 خذوار غالف کرم آفت علیه بر و شد وجی  دست با هرزهایعل 
 دو کلرپیريفذوس  کذش آفت از اسگفاده با کاشت تاريخ دو هر در

 کاشذت  تاريخ گلدهیدرصد 50 حدود مراحل در سمپاشی نوبت
 شذد.  انجذام  دوم کاشذت  تذاريخ  گلذدهی درصد 70 حدود و او 

 رسذیدگی  و غالفذدهی  گلدهی  رويشی  رشد لشام نمو مراحل
 کر  هر هایبوتهدرصد 50نمو مرحله مبنای بر نیز فیزيولوژي 

 از بوتذه  پنج محصو  رسیدگی از پ  .(Yau, 2005) شد ثبت
 هذای غذالف  بوتذه   در غذالف  تعذداد  گیریاندازه جهت کر  هر

 کل سپ  و گرديد برداشت غالف در دانه تعداد و ديدهخسار 
 از پ  و برداشت دست با مگرمربع شِش حدود مساحت اب کر 

 .شذد  تعیذی   سذطح  واحد در عملکرد دانه دانه  و کاه جداسازی
 آمذاری  تحلیذل  و تجزيذه  مورد SAS(8.2) آماری افزارنرم با نگايج
 شد. مقايسه دانک  آزمون با هامیانای  و گرفت قرار

 

 بحث و نتایج
 هوایی و آب شرایط
 رضذذوی  خراسذذان اسذذگان شناسذذیهوا گذذزارش اسذذاس بذذر
 1394-1395زراعذذذی سذذذا  در مشذذذهد بارنذذذدگی میذذذانای 

 بذوده  مگذر میلذی 276 میذزان  بذه  و درازمد  میانای  از بیشگر 
 بخذذش و بذذود مگفذذاو  سذذا  ايذذ  در بارنذذدگی توزيذذع اسذذت.
 در بارنذدگی  میذزان  افگاد. اتفاق بهار فصل در آن از یتوجهقابل
  3/47 ترتیببه 1394-1395 عیزرا سا  بهار و زمسگان پايیز 
 هذوای  دمذای  زراعذی  سذا   اي  در بود. مگرمیلی6/164 و 1/64

 معمو  هایيخبندان بود  معمو حدّ از باتتر زمسگان در مشهد
 افگاد. اتفاق باران صور به هابارندگی و نداد رخ زمسگانه
 

 نمو مراحل
 مذورد  نخذود  هایژنوتیپ برای شدهثبت نمو مراحل حدود

 اسذت.  آمذده  1 جذدو   در مخگلذ   هایکاشت تاريخ در رسیبر
 طذی  نظذر  از هذا  تذوده  و ارقذام  گرددمی مالحظه که گونههمان
 در تفذاو   ايذ   و دهنذد  مذی  نشذان  تفذاو   فنولوژيکی مراحل
 دياذر  عبذار   بذه  است مالحظه قابل نیز رشدی حساس مراحل
 و کاشذت  هذای  تاريخ برای زايشی رشد هایدوره تداوم و شروع
 بذر  کاشت تاريخ که است شده گزارش است. بوده مگفاو  ارقام

 دانه  پرشدن دوره رسیدگی  و گلدهی تا روز بیولوژي   عملکرد
 بوتذه  ارتفاع و بر  سطح شاخ  گلدهی  زمان در خش  وزن

 1 جذدو   اطالعذا   .(Yau, 2005) دارد داریمعنی تأثیر نخود
 را زايشذی  شذد ر جم رقم او  کاشت تاريخ در که دهد می نشان
 رقذم  و نیشذابور  تذوده  و نمذوده  آغذاز  هاژنوتیپ ساير از ترسريع
 رشذد  بینذالود  رقذم  مقابل در داشگند  قرار بعدی رتبه در سارا 
 آغاز زودرس رقم به نسبت توجهقابل تفاو  با و ديرتر را زايشی
 زودرس گذروه  مشذابه  قوچذان  توده نموی مراحل ساير در نمود.
 نمذو  مراحل پايان تا هاژنوتیپ ساير با بینالود رقم تفاو  اما بود
 بذود   دياذر  ایگونذه  به شرايط دوم کاشت تاريخ در يافت. ادامه

 قوچذان  و نیشذابور  هذای  تذوده  و جذم  رقم رشدی دوره واکنش
 و داد نشذان  ديررسذی  نیذز  بینذالود  رقذم  و بود او  تاريخ مشابه
 عمذال  و نداشت تمايزی قابل دهی غالف و گلدهی مرحله تقريبا
 داشذت  رويشذی  رشذد  بیشذگر  برداشذت  تا کاشت زمانی دوره در

 نیفگذاد   اتفذاق  نیذز  ها بوته همه در و محدود زايشی رشد )دوره
 نکگذه  امذا  دانست. او  تاريخ مشابه تقريبا نیز را آن توان می که
 دوم کاشذت  تذاريخ  در کذه  اسذت  سارا  رقم مورد در توجهقابل

 ديار عبار  به داشت  او  کاشت تاريخ با مگفا  کامال واکنشی
 نمذوی  مراحذل  همذه  در او  کاشذت  تذاريخ  در کذه  اي  وجود با

 کاشذت  تذاريخ  در امذا  داشت زودرس هایژنوتیپ مشابه رفگاری
 ارقذذام از ديرتذذر بسذذیار آن گلذذدهی و داد نشذذان ديررسذذی دوم

 واکنشذی  ديار بیان به بود  بینالود ديررس رقم مشابه و زودرس
 گلذدهی  شذروع  بذرای  زمسگانه غال  سرمايی ازنی تامی  مشابه
 بذوده  مشذابه  ارقذام  بذرای  محیطذی  شرايط که آنجا از داد. نشان
 زايشذی  مرحلذه  بذه  ورود بذرای  رقذم  اي  رسد می نظر به است 
 مرحلذه  آن  رفذع  از پذ   و سذرمايی   نیذاز  )احگمات دارد نیازی
 و فگوپريذود  محذیط   حذرار  درجذه  نمود. خواهد آغاز را زايشی

 گلذدهی  زمذان  بذر  که هسگند محیطی مهم عوامل رنالیزاسیونو
 رقذم  . Wang et al., 2015) هسذگند  مذؤثر  زراعذی  محصوت 

 و شذد  وارد گلذدهی  مرحلذه  بذه  دير دوم کاشت تاريخ در سارا 
 ايیگرمذ تنش با مرحله اي  کهاي  ضم  نداشت  فراوانی گلدهی
 در وّنمذ  از حساسذی  مرحلذه  گلذدهی  بذود.  همراه نیز فصل آخر

گذرده  شذان   بر که است زراعی محصوت  اغلب زندگی چرخه
 بر   توسعه مانند زراعی محصوت  هایواکنش ساير و افشانی
 ,.Wang et al) دارد تذأثیر  غذذايی  مذواد  جذذب  و ريشذه  رشد

 باعذ   توانذد مذی  زايشذی  رشذد  دوره طی حرارتی تنش . 2015
 عذدم  ی گلذده  زمذان  .گذردد  نخذود  در عملکرد دارمعنی کاهش

 در اخذگال   و مذاده  و نذر  هذای انذدام  نمذو  بی  زمانی هماهنای
 حرارتذی  تذنش  اثرا  تري مهم گل  ماده و نر هایاندام کارکرد
 بندیدانه بندی غالف بر که هسگند نخود زايشی رشد دوره طی
 ,.Devasirvatham et al) گذارنذد مذی  تذأثیر  دانذه  عملکرد و

 اعما  و آبیاری قطع با خانه گل شرايط در آزمايشی طی . 2012
 رقذم  دو برای زايشی رشد شروع از قبل مرحله در خشکی تنش
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 در گذل  تولیذد  کذابلی    )تیپ آلماز و ديسی  )تیپ راپولی نخود
 و داد نشذان  کاهش شاهد به نسبتدرصد 50 حدود تنش تیمار

 ترتیذب بذه  آلمذاز  و راپولی رقم دو برای نیز بوته در عملکرد دانه
 ,.Fang et al)يافت کاهش شاهد با مقايسه دردرصد 38 و 31

 نخذود  فنولذوژی  انطباق به انگظاری و پايیزه هایکشت . (2011
 همچنی  .کندمی کم  مطلوب رطوبگی رژيم و حرار درجه با

 شذود می ترطوتنی گلدهی از قبل مرحله هاکاشت تاريخ اي  در
 دوره .دکنذ مذی  پیذدا  رويشذی  رشد برای بیشگری فرصت گیاه و

 طذو   و حرار درجه کاهش با شرايط اي  در گیاه رويشی رشد
 بذا  و تذر طذوتنی  نیز زايشی رشد دوره عالوهبه .شودمی آغاز روز

 بهذاره  کشذت  بذه  نسذبت  تریمناسب رطوبگی و حرارتی شرايط
 . Mousavi & Pezeshkpour, 2006) شودمی مواجه

 
  نخود هایژنوتيپ نموی مراحل وقوع تا تقریبی روز تعداد –1 جدول

Table 1. Days to occurrence of developmental stages of chickpea genotypes 

 کاشت تاریخ

Sowing date 
 ژنوتيپ

Genotype 
 سبزشدن تا کاشت از

Planting to emergence 

 تا شدن سبز از

From emergence to 

گلدهیدرصد 50  

50% Flowering 

دهی غالفدرصد 50  

50% Pod 

development 

فيزیولوژیک رسيدگی  

Physiological maturity 

6/10/1394 

2015 Dec. 27 

 Saral  50 71 85 100 سارا 
 Jam  50 69 85 100 جم
 Binalood  50 75 88 109 بینالود

 Neyshaboor نیشابور توده

landrace 
50 70 85 100 

 قوچان توده

Quchan landrace 
50 72 85 100 

17/12/1394 

2016 Mar. 8 

 Saral  21 50 61 71 سارا 
 Jam  21 39 50 67 جم
 Binalood  21 54 * 62 ** 73 بینالود

 Neyshaboor نیشابور توده

landrace 
21 39 49 65 

 قوچان توده

Quchan landrace 
21 39 50 65 

 بسیارکم  غالفتشکیل  **  بسیارکم گلدهی *
 *Low flowering; ** Very poor podding  

 
 عملکرد دانه اجزای و عملکرد و بوته ارتفاع

 مطالعه مورد صفا  اغلب که داد نشان آماری تجزيه نگايج
 تأخیر با و  2 )جدو  شد واقع کاشت تاريخ دارمعنی تأثیر تحت
 دانذه  تعداد . 3 )جدو  دادند نشان داریمعنی کاهش کاشت در
 تأثیر تحت که دبودن صفگی دو  هزدآفت غالفدرصد  و غالف در

  ندادند. نشان داریمعنی تغییر کاشت تاريخ
 مگذر سذانگی 8/41 او  کاشت تاريخ در بوته ارتفاع میانای 

 دوم کاشذذذت تذذذاريخ در بوتذذذه ارتفذذذاع میذذذانای  بذذذر و بذذذود
 ارتفذاع  . 3 )جذدو   داشذت  داریمعنی برتری  مگرسانگی5/31)

 تذر راحذت  را ماشذی   با رداشتب زمسگانه کاشت تاريخ در بیشگر
 عنذوان بذه  بوتذه  در غالف تعداد نظر از .(Yau, 2005) سازدمی
 هذا کاشذت  تذاريخ  تفذاو   نیذز  عملکرد دانذه  مهم اجزای از يکی
 در صذفت  اي  میانای  که ایگونه به  بود دارمعنی و توجهقابل
 تاريخ برابر دو به نزدي  بوته  در غالف 5/15) او  کاشت تاريخ
 میذذانای   .3 )جذذدو  بذذود بوتذذه  در غذذالف 1/8) دوم تکاشذذ
 بذر  و بود گرم6/22 او  کاشت تاريخ در نخود ارقام دانه100وزن

 در تولیذدی  نخذود  کیفیذت  و کمیذت  بر مؤثر جزء اي  میانای 
 پرشذدن  داشت. داریمعنی برتری  گرم8/18) دوم کاشت تاريخ
 و گرفگذه  رارقذ  بذات  دمذای  تأثیر تحت نخود بذر اندوسپرم نهايی
 احگمذالی  علذت . گذردد مذی  چروکیذده  يذا  کوچ  بذور به منجر

 از بعذد  حرارتی تنش طی بذر کوچ  اندازه يا کوچ  اندوسپرم
 بذه  فگوسذنگزی  مذواد  مجدد اخگصا  که است اي  افشانیگرده
 هاکربوهیدرا  از مهمی بخش عموما  چون و يابدمی کاهش دانه
 بنابراي   گیرندمی قرار فادهاسگ مورد حبوبا  دانه پرشدن برای
 ,.Devasirvatham et al) گذاردمی تأثیر دانه تعداد و وزن بر

 دارمعنذی  تذأثیر  تحذت  نیذز  برداشذت  شذاخ   میانای  . 2012
 کاشذت  تذاريخ  دردرصذد  7/34 از و گرفت قرار کاشت در تأخیر
 تفذاو   يافذت.  کذاهش  دوم کاشذت  تذاريخ  دردرصد 23/ به او 

 و توجذه قابذل  نیز کاشت تاريخ دو در بیولوژي  عملکرد میانای 
 میذانای   بذا  او  کاشذت  تاريخ صفت  اي  نظر از و بود دارمعنی
 دوم کاشت تاريخ بر هکگار در کیلوگرم2405 بیولوژي  عملکرد

 برتذری  بذه  توجه با داد. نشان برتری هکگار  در کیلوگرم1382)
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 کاشذت  يختذار  در عملکذرد  اجزای از بسیاری میانای  چشمایر
 عنذوان بذه  عملکرد دانه میانای   دوم کاشت تاريخ به نسبت او 

 میذذزان بذذه او  کاشذذت تذذاريخ در صذذفا  ايذذ  مجمذذوع برآينذذد
 کذه  ایگونذه  بذه   بذود  دوم کاشذت  تذاريخ  از بیشگر یتوجهقابل

 بذذه 860 از کاشذذت در تذذأخیر بذذا عملکذذرد دانذذه  میذذانای 
 کذه  اسذت  شذده  گذزارش  يافذت.  کذاهش  درهکگار کیلوگرم380

 کمگر دانه علت به و خشکی تنش تأثیر تحت نخود عملکرد دانه
 نخذود  هذای ژنوتیپ از تعدادی در ترکوچ  یهادانه و غالف در

 در تذأخیر  بذا  که شرايطی  (Fang et al., 2011) يافت کاهش

 اصذلی  هذای علذت  از و شذده  مشاهده نیز مطالعه اي  در کاشت
 منجر بهاره کاشت تاريخ ایمطالعه طی بود. عملکرد دانه کاهش

 وجذود  بذا  و شد بوته ارتفاع کاهش و هابوته گلدهی در تأخیر به
 تذاريخ  در دانذه  و بیولوژي  عملکرد اما  بیشگر برداشت شاخ 
 بذذرها  همچنذی  بذود.   پايیزه کاشت تاريخ از کمگر بهاره کاشت
 عملکذرد درصذد  36 زمسذگانه  کاشذت  تذاريخ  و دبودنذ  ترکوچ 
 ,Yau) نمذود  تولیذد  بهذاره  کاشذت  تذاريخ  بذه  نسذبت  بیشگری

2005). 

 
 نخود عملکرد اجزای و عملکرد بوته، ارتفاع بر بذر تراکم و رقم کاشت، تاریخ اثرات مربعات ميانگين -2 جدول

Table 2. Mean squares of planting date, cultivar and seed density effects on plant height, yield and yield components of 

chickpea 

 عملکرد

 دانه

Seed 

yield 

 عملکرد

 بيولوژیک
Biological 

yield 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

 دانه100وزن

100 

seeds 

weight 

 غالف درصد

 زدهآفت

Infested 

pod (%) 

  دانه تعداد

 غالف در

No. of 

seed per 

pod 

  غالف تعداد

 بوته در

No. of 

pod per 

plant 

 ارتفاع

 هبوت

Plant 

height 

 درجه

 آزادی
df 

 تغييرات منابع
Source of variations 

59194 332408 82.3 1.7 133 0.14 5 59.7 2 
 تکرار

Replication 

*3455482 15685150 * 1895 * 212 ** 1772 ns 0.6 ns 815 ** 1581 ** 1 
 کاشت تاریخ

Sowing date 

98097 361943 57.2 4 113 0.06 8.1 12.2 2 
 اول تباهاش

Error a 

355641 ** 530797 ** 945 ** 152 ** 37 ns 0.38 ** 200 ** 274 ** 4 
 رقم

Cultivar 

243505 ** 444036 ** 657 ** 14.3 ** 46 ns 0.22 ns 43 ** 21 ** 4 
 کاشت تاریخ × رقم

cultivar×sowing date 

11889 45511 17.4 0.86 80 0.07 7.2 5.3 16 
 دوم اشتباه

Error b 

12094 ns 272099 * 9.1 ns 0.2 ns 0.3 ns 0.02 ns 32 * 5.4 ns 1 
 بذر تراکم

Seed density 

683 ns 7135 ns 1 ns 0.0002 ns 159 ns 0.0008 ns 0.23 ns 0.004 ns 1 

 کاشت تاریخ×بذر تراکم

Seed density× sowing 

date 

29075 * 145443 * 8.7 ns 2.6 * 127 ns 0.05 ns 3.8 ns 1.02 ns 4 
 رقم×بذر تراکم

Seed density×cultivar 

ns 11769 102322 ns 0.84 ns 1.9 ns 40 ns 0.02 ns 5.9 ns 1.7 ns 4 

 رقم×کاشت تاریخ×بذر تراکم

Seed density× 

cultivar×sowing date 

8571 38735 7.4 0.75 58 0.03 5.1 3.5 20 
 سوم اشتباه

Error c 

14.9 10.4 9.4 4.2 25.9 24.6 19.3 5.1  
 )درصد( تغییرات ضریب

C.V (%) 
 تیمارها داریمعنی عدم ودرصد 1 و درصد5 سطوح در دارمعنی دهندهنشان ترتیببه :ns و ** * 

*,** and ns: Significant at the 5% and 1% probability levels and non-significant, respectively 
 

 تذاريخ  دارمعنذی  أثیرتذ  تحت زدهآفت هایغالف درصدپنج
 در کذه  گونذه همذان  امذا   نارفذت  قرار بذر تراکم و رقم و کاشت
 ايذ   نظذر  از کاشذت  تاريخ دو تفاو   شودمی مالحظه 3 جدو 
 کاشذت  تذاريخ  در آفذت  خسذار  درصد  و است توجهقابل صفت
 دوم کاشذت  تذاريخ  بذه  نسذبت درصذد  74 میذانای   طور به او 

عملکذرد   خسار   میزان اي  ودوج با گرچه  است يافگه افزايش
 برتذری  دوم کاشذت  تذاريخ  بذه  نسذبت  او  کاشت تاريخ در دانه
 Ghorbani et al., (2012) مطالعذه  نگذايج  داشت. گیریچشم
 کشذت  در نخذود  خذوار پیلذه  آفذت  خسار  افزايش از حاکی نیز

 برابذر  پذنج  میذزان  به و هاکاشت تاريخ ساير به نسبت زودهناام
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 کاشذذت تذذاريخ ايذذ  در عملکذذرد دانذذه جذذود و ايذذ  بذذا امذذا  بذذود
 خسذار   که اي  فر  با بنابراي  داد. نشان افزايشدرصد 6/61

 و انگظذار  کشذت  هذم  باز است  بیشگر او  کاشت تاريخ در آفت
 خواهذد  برتذری  دوم کاشذت  تذاريخ  بذر  او  کاشت تاريخ شرايط
 و آفذت  ايذ   مناسذب  کنگذر   صذور   در کذه  اي  ضم  داشت 
 کاشذت  تاريخ در عملکرد دانه به که سهمی آن  خسار  کاهش
 برابذر  5/1 حذدود   شذد  خواهد افزوده غالف تعداد مبنای بر او 
 از نسذبگی  برابذر  5/1 کذه ايذ   توجذه  با و بوده دوم کاشت تاريخ

 عملکذرد دانذه   تفاو  بود  خواهد او  کاشت تاريخ عملکرد دانه
 يافت. خواهد افزايش پیش از بیش کاشت تاريخ دو

 شذاخ    دانذه 100وزن بوتذه   در غالف تعداد بوته  ارتفاع
 کذه  هسذگند  صذفاتی  عملکرد دانه و بیولوژي  عملکرد برداشت 
 در گرفگنذد.  قذرار  بررسی مورد هایژنوتیپ دارمعنی تأثیر تحت
 و بیشذگري   مگذر سانگی3/43 میانای  با بینالود رقم بررسی اي 
 را بوتذه  رتفذاع ا کمگذري   مگرسانگی1/32 میانای  با سارا  رقم
 بوتذه   در غالف تعداد نظر از  .3 )جدو  دادند اخگصا  خودبه

 داریمعنذی  برتذری  بوته در غالف2/17 میانای  با نیشابور توده

 در غذالف 4/7 میانای  با بینالود رقم و داشت هاژنوتیپ ساير بر
 دانذذه100وزن داد. نشذذان را صذذفت ايذذ  مقذذدار کمگذذري  بوتذذه
 جم رقم و داد نشان یدارمعنی تفاو  سیبرر مورد هایژنوتیپ

  گذذرم7/16) کمگذذري  نیشذذابور تذذوده و  گذذرم3/25) بیشذذگري 
 نیذز  برداشذت  شذاخ   نظذر  از د.بودنذ دارا را صفت اي  میانای 
 بذا  نیشذابور  تذوده  کذه  ایگونهبه  بود مگفاو  هاژنوتیپ واکنش

 میذذانای  بذذا بینذذالود رقذذم و بیشذذگري درصذذد 2/36 میذذانای 
 دادند. اخگصا  خود به را صفت اي  مقدار کمگري درصد 9/14

 و توجذه قابذل  نیذز  هذا ژنوتیپ بیولوژي  عملکرد میانای  تفاو 
 کیلذوگرم 2172) بیشگري  جم رقم بررسی اي  در بود. دارمعنی
 هکگذار   در کیلذوگرم 1682) کمگذري   بینذالود  رقم و هکگار  در

 میذانای    .3 جذدو  ) دادند نشان را بیولوژي  عملکرد میانای 
 داریمعنذی  اخذگالف  نیذز  بررسی مورد هایژنوتیپ عملکرد دانه

 بذا  ترتیذب بذه  جذم  رقذم  و نیشذابور  تذوده  کذه  ایگونهبه داشت 
 بینذالود  رقم و بیشگري  هکگار در کیلوگرم761 و 764 میانای 

 را عملکذرد دانذه   میذانای   کمگذري   کیلذوگرم 345 میذانای   با
   .3 )جدو  دبودندارا

 

 نخود هایژنوتيپ بررسی مورد صفات روی آزمایشی تيمارهای اثر ميانگين مقایسه -3 جدول

Table 3. Comparison of mean of treatments effect on studied traits of chickpea genotypes  
 عملکرد دانه

 در )کيلوگرم

 هکتار(

Seed yield 

(kg/ha) 

 بيولوژیک عملکرد

 ر(هکتا در )کيلوگرم

Biological yield 

(kg/ha) 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

(%) 

 دانه100وزن

 )گرم(

100 seeds 

weight (g) 

 غالف درصد

 زدهآفت

Infested 

pod (%) 

 دانه تعداد

 غالف در

No. of 

seed per 

pod 

  غالف تعداد

 بوته در

No. of 

pod per 

plant 

 بوته ارتفاع

 متر()سانتی

Plant 

height 

(cm) 

 ارتيم

Treatment 

 کاشت تاریخ        

Sowing date  

860 A 2405 A 34.7 A 22.6 A 35.5 A 0.77 A 15.5 A 41.8 A 
6/10/1394 

2015 Dec. 27 

380 B 1382 B 23.5 B 18.8 B 20.4 A 0.56 A 8.1 B 31.5 B 
17/12/1394 

2016 Mar. 8 

        
 ژنوتيپ

Genotype 
581 B 1738 C 25.9 B 22.5 B 27.8 A 0.47 A 8.2 CD 32.1 C  ساراSaral  

761 A 2172 A 34.2 A 25.3 A 31.6 A 0.83 A 12 BC 39.8 B جمJam  

345 C 1682 C 14.9 C 21.2 B 31.3 A 0.48 A 7.4 D 43.3 A بینالودBinalood  

764 A 2053 AB 36.2 A 16.7 C 28.9 A 0.75 A 17.2 A 34.8 C 
 نیشابور توده

Neyshaboor landrace 

649 AB 1823 BC 34.2 A 17.6 C 27.5 A 0.8 A 14.1 AB 33.2 C 
 قوچان توده

Quchan landrace 

        
 بذر تراکم

Seed density  

634 A 1961 A 29.5 A 20.7 A 30.1 A 0.68 A 12.5 A 36.9 A 
 مگرمربع در بذر40
2-seed.m 40 

606 A 1826 B 28.7 A 20.6 A 28.6 A 0.65 A 11 B 36.3 A 
 مگرمربع در بذر50
2-seed.m 50 

 ندارند. داریمعنی تفاو  دانک  ایچنددامنه آزمون اساس بر  باشند مشگرک حرف ي  حداقل دارای که سگون هر در يیهامیانای  *

* Means of each column with at least one common letter, are not significantly different, based on Duncans multiple range test. 
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 تعذداد  بوتذه   ارتفذاع  بذر  کاشت تاريخ و ژنوتیپ مگقابل اثرا 
 و بیولوژي  عملکرد برداشت  شاخ   دانه100وزن بوته  در غالف

 بذا  بوتذه  ارتفذاع  بیشگري  بررسی اي  در بود. دارمعنی عملکرد دانه
 مگذري  ک و او  کاشذت  تذاريخ  در و بینالود رقم به مگرسانگی3/49

 تذاريخ  در قوچذان  و نیشذابور  هذای توده و سارا  رقم به بوته ارتفاع
 اخگصذا   مگرسانگی7/28 و 3/28  7/28 با ترتیببه و دوم کاشت
 نیذز  هاغالف تشکیل ارتفاع بوته  ارتفاع بر عالوه . 4 )جدو  داشت
 مکذانیزه  برداشذت  بذرای  که بود بیشگر ارقام ساير از بینالود رقم در

 رقم برای بوته در غالف تعداد بیشگري  رسد. می نظر به رتمناسب
 بوتذه  هذر  در غذالف 5/19 تعذداد  به و او  کاشت تاريخ در نیشابور
 در بوتذه  هر در غالف1/1 با بینالود رقم صفت اي  نظر از .شد ثبت
 بسذیار  هذا غذالف  اي  .داد نشان را مقدار کمگري  دوم کاشت تاريخ

 نارديذد  ایعملکرد دانذه  به منجر عمال  و شد تشکیل نیز ديرهناام
 ارقذام   عملکذرد دانذه   از مهذم  جزء اي  ديار عبار  به  .4 )جدو 
 بذرای  ارقام انگخاب در بايد و پذيردمی کاشت تاريخ از زيادی تأثیر
 گذرم 8/26 دانذه 100وزن بذا  جم رقم باشد. توجه مورد کاشت دوره
 تیمذار  دو در را صذفت  ايذ   مقذدار  بیشذگري   او  کاشت تاريخ در

 ايذ   مقذدار  کمگذري   نیشابور توده و داد اخگصا  خودهب آزمايش
 نکگذذه .داد نشذذان دوم کاشذذت تذذاريخ در را  گذذرم7/15) صذذفت
 بیشذگري   کاشذت  تاريخ دو هر در جم رقم که است اي  توجهقابل
 وجذود  بذا   .4 )جذدو   بود دارا ارقام ساير به نسبت را دانه100وزن
 بیشذگري   او  کاشت تاريخ در سارا  رقم برداشت شاخ  که اي 
 دوم کاشذت  تذاريخ  در اما  بود آزمايش اي  در  درصد6/40) مقدار

 شذذاخ  مقذذدار کمگذذري  البگذذه .داد نشذذان چشذذمایری کذذاهش

 کاشذت  تذاريخ  دردرصذد  6/2 میزان به و بینالود رقم برای برداشت
تذوده  و جم رقم برداشت شاخ  رسدمی نظر به .گرديد ثبت دوم
 تذأثیر  تحذت  کمگذر  دياذر  رقم دو به نسبت قوچان و یشابورن های
 تذأثیر  تحذت  نیذز  بیولوژيذ   عملکرد است. شده واقع کاشت تاريخ
 میذانای   بذا  جذم  رقذم  .گرفذت  قذرار  کاشذت  تذاريخ  و رقم مگقابل
 در کیلوگرم983 با سارا  رقم و بیشگري  هکگار در کیلوگرم2560
 بذرهمکنش  دادند. نشان را بیولوژي  عملکرد مقدار کمگري  هکگار
 داد قذرار  داریمعنی تأثیر تحت را عملکرد دانه رقم و کاشت تاريخ
 مخگلذ   هذای کاشذت  تذاريخ  در ارقذام  بذی   یتوجهقابل اخگالف و

 کیلذوگرم 1038 بذا  سذارا   رقذم  کذه  ایگونذه  بذه   گرديد مشاهده
 حذدود  بذا  بینالود رقم و بیشگري  او  کاشت تاريخ در عملکرد دانه

 کمگذري   دوم کاشذت  تذاريخ  در هکگار در عملکرد دانه گرمکیلو30
 آزمذايش  ايذ   در گرچه  .4 )جدو  دادند نشان را صفت اي  مقدار
 بررسی مورد هایتوده و ارقام همه عملکرد دانه کاشت در تأخیر با

 و  درصذد 88) سذارا   ارقام برای کاهش اي  اما  است يافگه کاهش
   است. بوده مقدار بیشگري   درصد95 )حدود بینالود

 تحذت  را بیولوژيذ   عملکرد و بوته در غالف تعداد بذر تراکم
 . 2)جذدو   نداشذت  داریمعنذی  اثر صفا  ساير بر و داد قرار تأثیر

 مگرمربذع  در بذذر 40 تذراکم  در نیذز  صذفت  دو اي  مقدار بیشگري 
 بذر  رقذم  و بذذر  تذراکم  مگقابذل  اثذرا    .3 )جذدو   گرديذد  حاصل
 شذد  دارمعنذی  عملکذرد دانذه   و بیولوژيذ   دعملکذر   دانه100وزن

 عملکذرد  مگرمربذع  در بذذر 50 تذراکم  در نیشذابور  توده  .5 )جدو 
 در بذذر 40 تذراکم  بذه  نسذبت  بیشذگری  عملکذرد دانذه   و بیولوژي 
 داشت. مگرمربع

 
 نخود مطالعه مورد صفات روی ژنوتيپ و کاشت تاریخ متقابل اثرات –4 جدول

Table 4. Interaction of planting date and genotype on studied traits of chickpea  

  عملکرد دانه

 هکتار( در )کيلوگرم

Seed yield 

(kg/ha) 

 بيولوژیک عملکرد

 هکتار( در )کيلوگرم

Biological yield 

(kg/ha) 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index (%) 

 دانه100وزن

 )گرم(

100 seeds 

weight (g) 

 بوته ارتفاع

 (متر)سانتی

Plant height 

(cm) 

 در غالف تعداد

 بوته

No. of 

pod per 

plant 

 ژنوتيپ

Genotype 

 کاشت تاریخ

Sowing 

date 

1038 A 2493 A 40.6 A 25.9 A 35.5 D 13.2 BCD  ساراSaral  

6/10/1394 

2015 Dec. 27 

900 AB 2560 A 33.6 AB 26.8 A 45.7 B 13.9 BCD جمJam  

661 AB 2340 ABC 27.2 B 23.9 A 49.3 A 13.7 BCD بینالودBinalood  

908 AB 2490 AB 35.3 AB 17.7 BC 41.2 C 19.5 A 
 نیشابور توده

Neyshaboor landrace 

795 AB 2101 ABC 36.8 AB 18.5 BC 37.2 D 17.1 AB 
 قوچان توده

Quchan landrace 
124 CD 983 D 11.1 C 19.2 B 28.7 E 3.1 E  ساراSaral  

17/12/1394 

2016 Mar. 8 

623 AB 1743 ABCD 34.8 AB 23.9 A 34 D 10.1 D جمJam  

30 D 1023 D 2.6 C 18.5 BC 37.3 D 1.1 E بینالودBinalood  

621 ABC 1616 CD 37.2 AB 15.7 C 28.3 E 14.9 ABC 
 نیشابور توده

Neyshaboor landrace 

504 BC 1545 CD 31.6 AB 16.8 BC 28.7 E 11.1 CD 
 قوچان توده

Quchan landrace 
 داری ندارند.ای دانک  تفاو  معنیبر اساس آزمون چنددامنه  در هر سگون که دارای حداقل ي  حرف مشگرک باشند یها* میانای 

* Means of each column with at least one common letter, are not significantly different, based on Duncans multiple range test. 
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 نخود مطالعه مورد صفات روی بذر تراکم و ژنوتيپ متقابل اثرات –5 جدول
Table 5. Interaction of genotype and seed density on studied traits of chickpea 

  عملکرد دانه

 هکتار( در )کيلوگرم

Seed yield (kg/ha) 

  بيولوژیک عملکرد

 هکتار( در )کيلوگرم

Biological yield (kg/ha) 

 )گرم( دانه100وزن

100 seed weight (g) 
 ژنوتيپ

Genotype 
 بذر تراکم

Seed density 

579 D 1676 B 23.1 B  ساراSaral  

 مگرمربع در بذر40
2seed/m 40 

 

785 AB 2228 A 25.9 A جمJam  

351 E 1646 B 20.8 C بینالودBinalood  

664 BCD 1807 B 16.6 E 
 نیشابور توده

Neyshaboor landrace 

651 BCD 1774 B 17.3 E 
 قوچان توده

Quchan landrace 
583 D 1800 B 22 BC  ساراSaral  

 مگرمربع در بذر50
2seed/m 50 

 

737 ABC 2116 A 24.8 A جمJam  

340 E 1717 B 21.5 C بینالودBinalood  

865 A 2299 A 16.8 E 
 نیشابور توده

Neyshaboor landrace 

647 CD 1872 B 18 D 
 قوچان توده

Quchan landrace 
 ندارند.داری ای دانک  تفاو  معنیبر اساس آزمون چنددامنه  در هر سگون که دارای حداقل ي  حرف مشگرک باشند يیها* میانای                              

                     * Means of each column with at least one common letter, are not significantly different, based on Duncans multiple range test. 

 

 گيرینتيجه
 تذاريخ  بذر  انگظذار  کاشت تاريخ که است آن از حاکی نگايج

 در عملکذرد دانذه   کمی برتری بر عالوه دارد. برتری بهاره کاشت
 نسذبت  انگظار کشت در نیز دانه100وزن میانای  انگظار  کشت
 بازارپسندی و کیفیت و يافگه افزايشدرصد 2/20 بهاره کشت به

بذزر   یهادانه هاکنندهمصرف است. بخشیده بهبود را محصو 
 از بیشذگر  بزرگگذر  یهذا دانذه  بهای و دهندمی ترجیح را نخود تر
 بذرای  ريزدانذه  نخودهذای  فذروش  گاهی و است کوچ  هایدانه

 نظر از بنابراي  .(Yau, 2005) شودمی کلمش بسیار کشاورزان
 تاريخ برای نیشابور توده و جم و سارا  ارقام تولیدی دانه کمیت
مذی  نظر به قوچان توده و بینالود رقم از ترمناسب انگظار کاشت
 عمومذذا  درشذذت دانذذه ارقذذام کذذه ايذذ  بذذه توجذذه بذذا امذذا  رسذذند

 در اسذت   ريزدانذه  نیشذابور  تذوده  و دارنذد  بیشگری بازارپسندی

قابذل  انگظذار  شذرايط  در کشذت  برای سارا  و جم ارقام مجموع
 نشذان  کاشذت  تذاريخ  به ويژه واکنش سارا  رقم هسگند. توصیه
 و شذد  وارد زايشذی  مرحلذه  بذه  تذأخیر  بذا  بهاره کشت در و داد

 شذرايط  بذه  توجه با رسدمی نظر به .داشت کمگری عملکرد دانه
 نذوعی  از ناشی تواندمی کنشوا اي  ها توده و ارقام برای يکسان
 نکگذه  ايذ   و باشد گل ظهور برای سرمايی  )احگمات  نیاز تامی 
 نشان را کاشت تاريخ هر برای مناسب رقم انگخاب در دقت لزوم
 آخذر  در انگظذاری  کشذت  علگی هر به چنانچه بنابراي  دهد.می
 کاشت  تاريخ به ارقام واکنش تفاو  علت به نیافت  تحق  پايیز
 مذورد  هایتوده و ارقام بی  از اسفندماه نیمه کاشت تاريخ برای

 تذراکم  بررسذی  اي  در بود. خواهد توصیه مورد جم رقم بررسی
 کمگر بذر مصرف بنابراي   نداد نشان عملکرد دانه بر تأثیری بذر
 رسد.می نظر به مناسب مگرمربع در بذر40 تراکم و
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Introduction 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is a pulse crop with high nutritional properties and is an important source 

for food, feed and forage. It is a drought-tolerant crop that is mainly cultivated in dryland farming and able to 
fix nitrogen at least 20-60 kg/ha. Nitrogen fixation and other characteristics of this crop are the reasons for 
expansion of chickpea cultivated land and use of this crop in rotation with other crops. It has been reported 
that planting date, cultivar and seed density have the important effects on quantity and quality of chickpea 
seed. Traditionally chickpea is planted in early spring in mostly cultivated land in Mediterranean regions and 
specially in our country and Khorasan Razavi province, while this crop could be cultivated in autumn or 
early of winter and reported that these planting dates had improved seed yield. Diverse cultivars of dryland 
chickpea with special characteristics have been introduced in our country that have the ability to adopt in 
dryland regions and increase the yield in unit area of dryland cultivation. Also has been reported that seed 
density affects on chickpea yield in dryland conditions. With attention to these matters, the aim of this 
experiment was determination of optimum planting date, introduction of proper chickpea cultivars and seed 
density for improvement of seed yield and developed chickpea cultivated land in dryland conditions of 
khorasan Razavi provinces. 

 

Material & Methods 
In order to evaluate the effects of planting date and seed density on three cultivars and two landraces of 

chickpea, an experiment with split-split plot in randomized complete block design with three replications 
was conducted on Torogh agricultural and natural resources research station in 2015-2016. Treatments 
included of two planting dates, end of autumn (2015 Dec. 27) and usual planting date (2016 Mar. 8) as main 
plot, five genotypes of chickpea, included of Saral, Jam, Binalood cultivars and Neyshaboor and Ghouchan 
landraces as sub plot and two seed density of 40 and 50 seed/m-2 as sub-sub plot. After moldboard plow and 
disc, base fertilizer added to soil and plots determined. Each plot included of 6 row with 4 meter length and 
25 centimeter row width. Weeding was made by hand and pest control was made by pesticides. Growth 
stages recorded weekly and in ripening stage, 5 plants harvested from each plot for determining of yield 
components and then whole plant of each plot harvested for seed yield determination. 

 

Results & Discussion 
Results showed that besides of yield and yield components, growth stage of studied genotype was 

affected by planting dates. Saral cultivar that was early maturity in first planting date, in second planting date 
was late. Also results showed that most of studied traits significantly were affected by planting date and with 
delay in planting date they significantly reduced. There was significant differences between planting dates 
and studied chickpea genotypes for many traits such as plant height, number of pod per plant, harvest index, 
biological yield, 100seed weight and grain yield. Mean grain yield of first planting date was 860 kg/ha that 
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had significant advantage to second date (360 kg/ha). Jam cultivar and Neyshaboor landrace with mean yield 
of 761 and 764 kg/ha had the greater mean grain yield than other cultivars in two planting dates, but Jam and 
Saral cultivars and Neyshaboor landrace with grain yield of 1038, 900 and 908 kg/ha, respectively in first 
planting date, had the most yield and Binalood cultivar in second date with 30 kg/ha had the least seed yield 
among cultivars in this experiment. 
 

 

Conclusion 
 First planting date (27 Dec. 2015) improved the quantity and quality of produced grain in all cultivars 

and therefore is preferred to traditional planting date (8 Mar. 2016) and recommended. In the end of autumn 
planting date Saral and Jam cultivars and Neyshaboor landrace are best for cultivation from quantity aspect 
of grain production but if marketing is considered, because of small grain of Neyshaboor landrace (100seed 
weight was 17.7 g), Jam and Saral cultivars with 100seed weight of 25.9 and 26.8 g, respectively are 
appropriate for first planting date. In this study reaction of cultivars to planting date was differed and this 
point must be considered in selection of cultivars for each planting date. Seed density had not significant 
effect on the most important traits and therefore lower density will be recommended. With this 
considerations, chickpea has the potential as a useful crop in rotation with other dryland crops. 
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