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پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزاي عملکرد  بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول

   هاي نخود در شرایط دیم ژنوتیپ

  یداله فرایدي ،غالمرضا ولی زاده اوصالو، داود صادق زاده اهري،  *سنديهادي خر

 موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایران

  چکیده

هاي  ژنوتیپ   هاي مختلف و نحوه مصرف کود نیتروژن بر عملکرد  این تحقیق به منظور بررسی اثرات میزان

تیمار در سه تکرار طی دو سال  12 هاي کامل تصادفی با بلوكفاکتوریل بر پایه  آزمایشدر قالب د دیم نخو

و فاکتور  =a3، آرمان=a2، آزاد a1=ILC482هاي نخود شامل  ژنوتیپ شامل  Aفاکتور . اجرا شد) 1391-93(زراعی

B سطوح و نحوه مصرف کود نیتروژن شامل بدون مصرف کودb1= لوگرم در هکتار کود کی 20، مصرف

کود  =b4%4و  =b3%2همزمان با کاشت بصورت شروع کننده و جایگذاري در زیر بذر، محلول پاشی  =b2نیتروژن

هاي مختلف نخود به طور معنی داري  نتایج تجزیه واریانس نشان داد عملکرد ژنوتیپ. اوره در زمان گلدهی بود

یلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد و ک 1191با تولید  ILC482ژنوتیپ . متفاوت بودند

هاي مختلف مصرف  ها در روش ژنوتیپ. کیلوگرم در هکتار بود 994کمترین عملکرد مربوط به رقم آرمان با 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در زمان  20نیتروژن عملکردهاي متفاوتی تولید کردند به طوري که با مصرف 

 159کیلوگرم و رقم آرمان  165کیلوگرم، رقم آزاد  77به مقدار  ILC482رت شروع کننده، ژنوتیپ کاشت و بصو

رقم آرمان در مصرف کود . کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتري نسبت به تیمار بدون مصرف کود تولید نمودند

رد را به خود اختصاص نسبت به سایر سطوح و روش مصرف کود، بیشترین عملک% 2نیتروژن بصورت محلول پاشی 

در رقم آزاد و . هاي متفاوتی دارند هاي مختلف مصرف عملکرد شود ارقام در روش از این مطالعه استنباط می. داد

را افزایش   پاشی عملکرد مصرف در زمان کاشت و در رقم آرمان مصرف کود بصورت محلول ILC482ژنوتیپ 
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  مقدمه

 جهان در میان بقوالت رتبه سوم را در نخود،

 کشت سطح زیر. است ایران در ترین آنها مهم دارد و

 است هکتار هزار 410 به نزدیک ایران، در دیم آن

میانگین عملکرد نخود در اراضی ). 1392بی نام، (

بی (کیلوگرم در هکتار است 533دیم ایران حدود 

که در مقایسه با میانگین عملکرد ) 1392 نام،

بسیار پایین ) کیلوگرم در هکتار 820(جهانی

نخود به عنوان ). Sabaghpour et al, 2003(است

هاي مختلف زراعی مناطق  یک محصول در تناوب

 Singh and(گردد گرمسیري نیمه خشک کشت می

Saxena, 1999  ،1376و باقري و همکاران .(  

همترین عناصر غذایی درچرخه یکی از م نیتروژن

 ساختمانی زیستی،تمام مراحل  کهزندگی گیاه است 

و جذب سایر  گیاه مانند تشکیل کلروفیل، رشد

 ,Alston(دهد را تحت تأثیر قرار می عناصر غذایی

میزان نیاز نیتروژنی گیاه به میزان نیتروژن ). 1979

میزان و (اولیه خاك، بافت خاك، رطوبت خاك

مقدار و زمان آبیاري و نوع گیاه ) گیتوزیع بارند

). Parvezkhan et al, 2009(زراعی بستگی دارد

مقدار کل جذب نیتروژن توسط نخود در هر هکتار 

). 1376باقري و همکاران، ( کیلوگرم است 200تا  60

اما حبوبات به دلیل ویژگی مهم تثبیت نیتروژن 

 اتمسفري در افزایش نیتروژن خاك تاثیر گذار هستند

آنها توان از طریق استفاده  و حاصلخیزي خاك را می

  . در تناوب زراعی بهبود بخشید

هاي نخود در جذب و تثبیت نیتروژن  ژنوتیپ

ساختمان و مورفولوژي ریشه در . متفاوت هستند

میزان جذب عناصر و رطوبت تاثیرگذار بوده و 

هاي تشکیل دهنده نیتروژن  ممکن است در میزان غده

ر میزان تثبیت و نیاز نیتروژن تاثیر گذار و نهایتاً د

هاي اخیر به دلیل  در سال). Wani et al, 1995(باشند

ها  اهمیت تثبیت زیستی نیتروژن مولکولی توسط لگوم

هاي زراعی مطالعات زیادي بر روي این  در سیستم

آنها اند و اکثر  گیاهان در جهان و ایران متمرکز شده

یومی با ریشه این توجه خاصی به همزیستی ریزوب

تحقیقات وانی و ). 1375 بنایی، (اند گیاهان داشته

دهد که نخود در همزیستی  نشان می) 1995(همکاران

کیلوگرم نیتروژن در  23- 97تواند  با ریزوبیوم می

هکتار در هر فصل رشد تثبیت نماید و مقدار تثبیت 

شدیداً به رقم نخود و سویه مزوریزوبیوم تلقیح کننده 

تحقیقات انجام گرفته در هندوستان . دارد بستگی

دهد که خشکی یکی از عوامل محدود  نشان می

ها از طریق ایجاد محدودیت در  کننده عملکرد لگوم

 Venkatesh et(باشد تثبیت بیولوژیکی نیتروژن می

al, 2008 .(هاي وانکاتش و همکاران بررسی)2008 (

از  روز پس 75نشان داد که محلولپاشی مزارع نخود 

باعث افزایش عملکرد دانه % 2کاشت با محلول اوره 

سکسینا و . دانه شد 100درهکتار و افزایش وزن 

گزارش کردند تأمین نیتروژن خاك ) 1976(یاداو

براي رشد اولیه گیاه ضروري است و مصرف مقداري 

ازت براي شروع رشد گیاه، در تحریک رشد و 

ی مؤثر هاي شنی و لومی شن افزایش عملکرد در خاك

اظهار داشتند که در ) 1376(باقري و همکاران . است

هایی که کود ازته دریافت نکردند تا  نخود در کرت

زمانی که گیاه وارد مرحله گلدهی گردید عالئم 

کمبود ازت و عدم تشکیل گره مشهود بود، بطوریکه 

این تحقیق به . آن، زود پیر شدندتر  هاي مسن برگ

هاي مختلف  ن و روشمنظور بررسی تأثیر میزا
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هاي  مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد ژنوتیپ

   .مختلف نخود در شرایط دیم انجام شد

   ها مواد و روش

این پژوهش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم 

کیلومتري شرق شهرستان  25واقع در فاصله ) مراغه(

متر از سطح دریا طی دو سال  1720مراغه در ارتفاع 

این منطقه از نظر اقلیمی . اجرا شد )1391- 93(زراعی 

واقع در فالت شمال غربی ایران با اقلیم نیمه خشک و 

متر که حداکثر بارش ماهانه  میلی 365بارندگی ساالنه 

در اردیبهشت ماه و حداقل بارش در مرداد ماه به 

هاي  از نظر حرارتی تحت تاثیر توده. پیوندد وقوع می

و نوسانات اقلیمی هوایی مختلف، با سرماهاي شدید 

درجه  5/12بوده و میانگین ساالنه دما در آن 

شدت سرماي زمستانی در بعضی از . گراد است سانتی

گراد ثبت شده که ناشی از  درجه سانتی - 27ها  سال

. هاي قطبی و شمالی به منطقه بوده است ورود توده

در سال روز  129تعداد روزهاي یخبندان میانگین 

و محمودي،  1370سید قیاسی، ( .گزارش شده است

1373.(  

این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه 

 3تیمار در  12هاي کامل تصادفی جمعاً با  بلوك

هاي نخود  ژنوتیپ Aفاکتور . تکرار به اجرا در آمد

 - ، ج=a2آزاد - ، ب a1=ILC482 -الف( با سه سطح 

 مصرف کود نیتروژن با چهار  Bو فاکتور ) =a3آرمان

 20مصرف  - ، ب=b1بدون مصرف کود - الف(سطح 

همزمان با  =b2کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

کاشت بصورت شروع کننده و جایگذاري در زیر 

کود اوره  =b4%4 -و د =b3%2محلول پاشی  - بذر، ج

کشت در زمین آیش صورت . بود) در زمان گلدهی

سازي زمین و مصرف کود  گرفت و عملیات آماده

ر اساس دستورالعمل موسسه تحقیقات فسفري ب

 10هر کرت شامل . کشاورزي دیم انجام گرفت

متر و فاصله بین  4/2متر و عرض  6ردیف با طول 

کاشت با دستگاه بذر کار . سانتی متر بود 24ردیف 

پاشی  در مرحله گلدهی محلول. آزمایشی انجام شد

پشتی موتوري   مقادیر مختلف اوره از طریق سمپاش

هاي مشخص شده در تمام  یکسان در تیمار به طور

کرت انجام شد و کود اوره مورد نیاز براي تهیه 

نیتروژن خالص بر اساس اندازه % 4و % 2هاي  محلول

. کرت توزین و در میزان آب مورد نیاز حل شد

لیتر آب  400مقدار آب خالص مورد نیاز بر اساس 

ز براي هر هکتار استفاده گردید و براي جلوگیري ا

هاي مجاور از مانع  پاشیده شدن محلول به کرت

در طول دوره رشد . پالستیکی استفاده شد

هاي معمول زراعی از جمله مبارزه با  مراقبت

هاي  هاي هرز، مبارزه با آفات و بیماري علف

احتمالی، یادداشت برداري صفات تعداد روز از 

رسیدگی کامل فیزیولوژیکی، ارتفاع % 50کاشت تا 

عداد غالف در بوته، ارتفاع پایین ترین غالف بوته، ت

برداشت پس . هاي غیر بارور انجام شد و تعداد غالف

ها از کل کرت انجام گرفت و پس از  از حذف حاشیه

برداشت، داده هاي بیوماس، عملکرد بیولوژیکی، 

. عملکرد دانه و وزن صد دانه اندازه گیري  شدند

با  استفاده از نرم ها  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

و مقایسه  انجام گرفت Genstat12افزار آماري 

 .ها با استفاده از روش دانکن انجام گرفت میانگین

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر سال بر صفات 

عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، 

تعداد روز تا رسیدن، تعداد غالف در بوته و وزن صد 
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و بر  ارتفاع غالف پایین در %  1ه در سطح احتمال دان

بر اساس ). 1جدول . (معنی دار بود% 5سطح احتمال 

- 92آمار هواشناسی، مجموع بارندگی سال زراعی 

میلیمتر  1/352) سال اول اجراي آزمایش( 1391

- 93و مجموع بارندگی سال ) 1392محمودي، (

 میلیمتر 2/289) سال دوم اجراي آزمایش( 1392

بیشترین عملکرد دانه مربوط ). 1393محمودي، (بود

 1408به سال اول اجراي آزمایش و به مقدار 

 759کیلوگرم در هکتار بود و کمترین عملکرد با 

. کیلوگرم مربوط به سال دوم اجراي آزمایش بود

همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک نیز مربوط به 

هکتار  کیلوگرم در 1443سال اول اجراي آزمایش با 

این نشان . کیلوگرم در هکتار بود 759و در سال دوم 

هاي مختلف  دهد که تفاوت در بارندگی سال می

اجراي آزمایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه را 

ونکاتش و همکاران نیز . تحت تأثیر قرار داده است

در مورد تأثیر خشکی در کاهش  2008در سال 

محدودیت در تثبیت ها از طریق ایجاد  عملکرد لگوم

  .بیولوژیکی نیتروژن نتایج مشابهی داشتند

بر عملکرد در سطح احتمال   اثر اصلی ژنوتیپ

تعداد روز تا رسیدن  و بر صفات شاخص برداشت، % 5

معنی دار بود و % 1و وزن صد دانه در سطح احتمال 

ژنوتیپ ). 1جدول(دار نبود بر سایر صفات معنی

ILC482  وگرم در هکتار نسبت کیل 1191با عملکرد

به سایر ارقام عملکرد بیشتري تولید کرد و ارقام آزاد 

کیلوگرم در هکتار  994و  1119و آرمان به ترتیب با 

با وجود اینکه اثر . هاي بعدي قرار گرفتند در رتبه

اصلی ژنوتیپ بر روي صفت عملکرد بیولوژیک غیر 

معنی دار بود ولی رقم آرمان بیشترین عملکرد 

کیلوگرم در هکتار بیشترین  2978ژیک را با بیولو

عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص داد با این 

وجود باالترین شاخص برداشت نیز مربوط به ژنوتیپ 

ILC482  رقم . درصد بود 35/41با شاخص برداشت

درصد کمترین شاخص برداشت را  97/34آرمان با 

هاي  امدهد که در رقم آرمان اند داشت و این نشان می

همچنین طول دوره . رویشی بیشتري تولید شده است

رقم . رشد رقم آرمان نسبت به سایر ارقام نیز بیشتر بود

گرم و  52/32به ترتیب با  ILC482آزاد و ژنوتیپ 

گرم بیشترین و کمترین وزن صد دانه را به  35/31

نتایج این مطالعه با نتایج وانی و . خود اختصاص دادند

در مورد تفاوت پتانسیل عملکرد  )1995( همکاران

ژنوتیپ . هاي نخود مشابه است ارقام و ژنوتیپ

ILC482 به نظر . بودتر  نسبت به سایر تیمارها زودرس

رسد این ژنوتیپ با استفاده از مکانیسم زودرسی از  می

خشکی آخر فصل فرار کرده و توانسته است عملکرد 

  ).2جدول (بیشتري تولید نماید

زان و نحوه مصرف کود نیتروژن بر اثر اصلی می

و بر شاخص % 1تعداد روز تا رسیدن در سطح احتمال 

معنی دار بود و بر سایر % 5برداشت در سطح احتمال 

دلیل غیر . صفات مورد بررسی اثر معنی داري نداشت

دار بودن عملکرد در تیمارهاي مختلف مصرف  معنی

کود ضریب تغییرات باالي این صفت 

با وجود اینکه ). 1جدول ) (CV%=2/20(است

مصرف نیتروژن اثر معنی داري بر روي عملکرد 

کیلوگرم نیتروژن خالص  20ندارد ولی تیمار مصرف 

کیلوگرم در  1172به صورت آغازگر با عملکرد 

هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد که با 

مغایرت دارد  2008نتایج وانکاتاش و هماران در سال 

هاي سکسینا و  نتایج بدست آمده از بررسی ولی با

و باقري و همکاران در سال  1976یاداو در سال 
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این تیمار در مقایسه با تیمار . مطابقت دارد 1376

کیلوگرم در هکتار  64بدون مصرف کود نیتروژنه 

  ).3جدول (عملکرد بیشتري تولید کرد

در هندوستان نیـز بـا   ) 1982(راجندان و همکاران

 34تـــا  30آزمـــایش کـــودي مصـــرف  123بررســـی 

کیلوگرم ازت در هکتار را براي نخود دیم بخصـوص  

تیمـار مصـرف   . انـد  هاي رسوبی مفید دانسـته  در خاك

ــازگر    20 ــه صــورت آغ ــروژن خــالص ب ــوگرم نیت کیل

ــاص      ــود اختص ــه خ ــاخص برداشــت را ب ــترین ش بیش

با توجه بـه اینکـه مصـرف نیتـروژن در     ). 3جدول (داد

ر معنی داري نداشت لذا احتمـاالً  عملکرد محصول تأثی

مصرف نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی گیاه شـده  

بینـدیگر و  . و شاخ و برگ گیاه را افـزایش داده اسـت  

و نظـامی و بـاقري در سـال     1987همکاران نیز در سال 

گــزارش نمودنــد کــه تــنش خشــکی از عوامــل   1379

سـراج و سـینکلر   . محدود کننده عملکرد نخـود اسـت  

ــز د ــال نی ــنش   1998ر س ــأثر از ت ــرد نخــود را مت عملک

  . اند خشکی دانسته

نیتروژن فقط بر روي صـفت  × اثر متقابل ژنوتیپ 

معنـی دار  % 1تعداد روز تـا رسـیدن در سـطح احتمـال     

ژنوتیـپ   ×با اینکه اثر متقابل نیتـروژن  ). 1جدول (بود 

هـا   اثر معنی داري بر روي عملکرد ندارد ولی ژنوتیـپ 

ــا مصــرف  ــار  ک 20ب یلــوگرم نیتــروژن خــالص در هکت

بصورت شروع کننده عملکرد باالیی تولیـد نمودنـد و   

و بـاقري و   1976این با نتایج سکسینا و یـاداو در سـال   

ژنوتیـــپ . یکســـان اســـت 1376همکـــاران در ســـال 

ILC482     ــري در ــنش بهت ــام واک ــایر ارق ــه س ــبت ب نس

% 4و % 2مصــرف کــود اوره بصــورت محلــول پاشــی  

و توانست عملکرد را نسبت بـه تیمـار    کود اوره داشت

کیلـوگرم در   35بدون مصرف کود نیتروژن در حدود 

تحقیقـات انجـام گرفتـه در سـال     . هکتار افزایش دهـد 

در هندوستان توسـط ونکـاتش و همکـاران نیـز      2008

% 2پاشی مزارع نخود به میزان  کند که محلول تأیید می

ته تحقیقات الب. دهد با کود اوره عملکرد را افزایش می

و تحقیقـات وانـی و همکـاران در     1375 بنایی در سال 

دهـد کـه نخـود در همزیسـتی بـا       نشـان مـی   1995سال 

در ) N(کیلـوگرم نیتـروژن   23-97توانـد   ریزوبیوم مـی 

هکتار در هر فصل رشد تثبیت نماید ولی مقدار تثبیـت  

شدیداً به رقم نخود و سویه مزوریزوبیوم تلقـیح کننـده   

لذا با توجه به نتایج بدست آمده احتمـاالً   .بستگی دارد

رقم آرمان شرایط بهتري در تثبیت بیولـوژیکی داشـته   

است و توانسته است عملکرد بهتري در شـرایط بـدون   

 ILC482ژنوتیــپ  . مصــرف نیتــروژن تولیــد نمایــد    

سازگاري خوبی در تمام تیمارهـا از خـود نشـان داد و    

در تیمارهـاي  عملکردهاي باالیی نسبت به سـایر ارقـام   

همچنــین رقــم آرمــان در . مختلــف از خــود نشــان داد

ــی     ــول پاش ــورت محل ــروژن بص ــود نیت ــرف ک % 2مص

عملکرد باالیی نسبت به سایر تیمارهاي مصـرف کـود   

بطوریکـه توانسـت نسـبت بـه تیمـار بـدون       . تولید کرد

ــار  169مصـــرف کـــود نیتـــروژن  کیلـــوگرم در هکتـ

مـار مصـرف   عملکرد بیشتري تولید کند و نسبت بـه تی 

کیلـوگرم در   10کود نیتروژن به صورت شروع کننده 

ایـن  ). 4جـدول  (هکتار افـزایش عملکـرد تولیـد کـرد    

نیز که ثابـت  ) 1995(هاي وانی و همکاران نتایج با یافته

اند ارقام نخـود در میـزان تثبیـت نیتـروژن شـدیداً       کرده

  . تأثیر گذار هستند، مطابقت دارد

  

  



 

 
  

  
  

غالف، تعداد روز تا زمان ترین  دانه، بیوماس، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غالف پوچ،تعداد غالف، ارتفاع پایینهاي  نس مرکب اثرات رقم و نحوه مصرف کود نیتروژن بر روي عملکردتجزیه واریا -1جدول 

  رسیدگی فیزیولوژیکی و ارتفاع بوته 

  منابع تغییر

  میانگین مربعات

  درجه

  آزادي

  دانه عملکرد

  

  عملکرد بیولوژیک

  

  شاخص

  برداشت

  تعداد روز

  تا رسیدن

  ارتفاع غالف  ارتفاع بوته

  پایین

  تعداد غالف

  در بوته

تعداد غالف 

  نابارور

  وزن صد

  دانه

 1  سال
**7566738 **74285122  **05/142  **3472/5287  ns720/0  *561/539  **125/666  ns1756/1  **092/56  

  237/1 0501/1 361/13 957/26 979/16 2778/1 30/6 400643 27580 4  1اشتباه

  2  ژنوتیپ
*238422  ns197263  **13/246  **7917/216  ns583/0  ns097/2  ns002/4  ns3726/0  **621/8  

  3  نیتروژن
ns83335 ns138534  *51/136  **4954/18  ns722/1  ns867/4  ns170/7  ns0520/0  ns324/0  

 2  ژنوتیپ* سال 
ns22138  ns581341  ns75/75   ns1806/0  ns043/5  *545/13  ns165/3  ns2835/0  ns879/2  

  3  نیتروژن* سال 
ns29900  ns112413  ns29/24  ns6065/0  ns137/2  ns436/1  ns874/3  ns2367/0  *120/4  

  6  نیتروژن* ژنوتیپ 
ns20750  ns152486  ns12/38  **6620/3  ns117/1  ns369/1  ns085/4  ns1052/0  ns603/1  

  6  ژننیترو* ژنوتیپ * سال 
ns33286  ns270447  ns77/29  ns3843/0  *971/5  *860/7  ns584/9  ns1812/0  *313/3  

 291/1 1239/0 348/6  042/3 903/1 9747/0 33  271191 47720 44 2اشتباه

          71  کل

% CV   2/20 18  1/15 1 1/5 4/9 1/24 1/33 6/3 

  

  

  

  



   

 
 

  

  ملکرد و اجزاء آنمقایسه میانگین اثر اصلی ژنوتیپ بر روي ع -2جدول 

  ها ژنوتیپ

  صفاتمیانگین 

  دانه عملکرد

  

  عملکرد بیولوژیک

  

  شاخص

  برداشت

  تعداد روز

  تا رسیدن

  ارتفاع غالف  ارتفاع بوته

  پایین

  تعداد غالف

  در بوته

تعداد غالف 

  نابارور

  وزن صد

  دانه

Ilc482 A 1191  A 2916  A 35/41  A 2/100  A 90/26  A 17/18  A 77/10  A 929/0  B 35/31  

Azad  AB 1119  A 2865  AB 32/38  B 5/102  A 93/26  A 75/18  A 58/10 B 175/1  A 52/32  

Arman  B 994  A 2978  B 97/34  C 2/106  A 18/27  A 55/18  A 98/9  AB 087/1  B 70/31  

 
  

  مقایسه میانگین اثر اصلی نیتروژن بر روي عملکرد و اجزاء آن -3جدول 

میزان و نحوه 

  مصرف نیتروژن

  صفاتیانگین م

  دانه عملکرد

  

  عملکرد بیولوژیک

  

  شاخص

  برداشت

  تعداد روز

  تا رسیدن

  ارتفاع غالف  ارتفاع بوته

  پایین

  تعداد غالف

  در بوته

تعداد غالف 

  نابارور

  وزن صد

  دانه

N0 A  1108  A 3012  B 79/36  C 1/104  A 68/26  A 12/18  A 89/9  A 994/0  A 00/32  

N20  A 1172  A 2796  A 90/41  A 7/101  A 12/27  A 09/18 A 28/11  A 083/1  A 94/31  

N2%  A 1102  A 3003 AB 01/38  B 2/103  A 37/27  A 21/19  A 56/10  A 056/1  A 81/31  

N4% A 1022  A 2867  B 16/36  B 8/102  A 83/26  A 54/18  A 03/10  A 122/1  A 70/31  
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  روي عملکرد  نیتروژن بر ×مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ  -4جدول 

میزان و نحوه مصرف     

  نیتروژن

  نخود  ارقام و ژنوتیپ

ILC482  Azad  Arman  

N0 AB  1154  A 1254  B 916  

N20  A 1231  AB 1209  AB 1075  

N2% AB 1189  AB 1032 AB 1085  

N4% AB 1189  AB 980  B 899  

  

نیتـروژن بـر روي ارتفـاع    × ژنوتیـپ  × اثر متقابل سال 

% 5ترین غـالف در سـطح احتمـال     اع پایینبوته و ارتف

  ).1جدول (دار بود  معنی

  نتیجه گیري کلی

با توجه به نتایج بدست آمده جهت افزایش 

عملکرد نخود در اراضی دیم بهتر است مقدار 

کیلوگرم کود نیتروژن بصورت شروع کننده در 20

% 2پاشی  بعالوه محلول. زمان کاشت مصرف شود

ی در افزایش عملکردها تاثیر کود اوره در زمان گلده

هاي مختلف مصرف  ارقام در روش. گذار است

مصرف . کنند هاي متفاوتی تولید می نیتروژن عملکرد

با روش  ILC482نیتروژن در رقم آزاد و ژنوتیپ 

مصرف خاکی و در رقم آرمان با مصرف محلول 

  .دهد پاشی عملکردها را افزایش می

  سپاسگزاري

حتــرم موسســه تحقیقــات بدینوســیله از ریاســت م

کشاورزي دیم کشور که در تصـویب و تـأمین اعتبـار    

اند و نیـز از پرسـنل زحمـتکش     این پروژه تالش نموده

هاي تحقیقاتی مدیریت منـابع و خـدمات فنـی و      بخش

تحقیقاتی موسسه که در اجراي ایـن پـروژه همکـاري    

  .اند تشکر و قدردانی مینماید الزم را نموده

  

  

  :منابع

  .انتشارات مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر. نخود از کاشت تا برداشت. 1375. تقی بنایی

. وزارت جهاد کشاورزي. زراعت حبوبات. 1374.بنائی تقی، داودي کیا محمدعلی، داد حبیب اله، نوري پرویز 

 .332/74شماره . معاونت امور زراعت

. چاپ اول). ترجمه(زراعت و اصالح نخود. 1376.سا مهدي باقري عبدالرضا، نظامی احمد، گنجعلی علی، پار

  .صفحه 444. 157شماره . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 .انتشارات وزارت جهاد کشاورزي. 89- 90محصوالت زراعی . 1جلد . آمارنامه کشاورزي. 1392.بی نام

 Cicer(زراعی نخود هاي الین نشگزی. 1381.نیشابوري محمد رضا مقدم محمد، کاظمی حمداله، کانونی همایون،

arietinum L. (12کشاورزي  مجله دانش. خشکی به مقاومت براي)109- 121):2.  
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  .انتشارات دانشگاه مشهد. زراعت در مناطق خشک.  1368.کوچکی عوض 

در مشهد براي تحمل به سرما ) .Cicer arientum L(ارزیابی کلکسیون نخود.  1379.نظامی احمد، باقري عبدالرضا 

  .152- 162): 2( 15. مجله علوم و صنایع کشاورزي. شرایط مزرعه

مرکز . مطالعه خاکشناسی تفضیلی اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه. 1370.سید قیاسی میرفتاح

  . 27ص . شرقی تحقیقات کشاورزي استان آذربایجان

انتشارات موسسه تحقیقات کشاورزي دیم . ژي منطقه مراغه نظري بر مشخصات آگرواکولو. 1373.محمودي حمید 

  .مراغه. کشور

سال  هاي تحقیقات کشاورزي دیم کشور ایستگاه هواشناسی تحلیلی داده هاينتایج . 1392.محمودي حمید 

  .مراغه. انتشارات موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور. 91- 92زراعی

سال  هاي تحقیقات کشاورزي دیم کشور گاهایست هواشناسی تحلیلی داده هاينتایج .  1393. حمیدمحمودي 
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Study on effects of nitrogen starter and spray fertilizer application differences on chickpea  

genotype and variety yields and yield components in dryland condition 

 H. Khorsandi*, G. Valizadeh-Osalo,  D. Sadeghzadeh-Ahari, Y. Farayedi  

Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research Education and Extension 
(AREEO), Maragheh, Iran 

 

 
Abstract 

Study on effects of nitrogen starter and spray fertilizer application differences on chickpea 

genotype and varieties was carried out. In order to do this study, experiments were carried out 

with 12 treatments including factor A chickpea a1 = ILC482, a2 = Azad, a3 = Arman and factor B 

is methods and levels of nitrogen fertilizer rates b1 = without of N fertilizer, b2 = 20 kg/ha N at 

the planting time as a starter, b3 = 2% and b4 = 4%, N spraying at the flowering time with 

factorial randomized complete block design (RCBD) with three replications from 1391 to 

1393.The results showed that checkpea genotypes and varieties were significantly different at 

nitrogen application methods and rates. Genotype ILC482 had heights (1191 kg/ha) and Arman 

had lowest grain grain yield (994 kg/ha) at nitrogen methods and rates.   Chickpea genotypes and 

varieties indicated that genotype ILC482 with 77 kg/ha, Azad variety with 165 kg/ha and Arman 

variety with 159 kg/ha increase differently chickpea yields at 20 kg/ha N application. N starter 

application of 20 kg /ha increased grain yields of check pea genotype and varieties compared to 

No nitrogen application. Arman variety with 2% spraying N fertilizer produced higher grain 

yield compare to other nitrogen treatments . It can be concluded that chickpea genotype and 

variety produced grain yields differently at different methods of nitrogen applications. ILC482 

and Azad by nitrogen starter application and Arman  by spray N application can increase 

chickpea grain yield differently.  

Key words: Yield, Spraying, Chickpea, Dryland , Nitrogen 

 
 
 

 

 

 

 
                                                              

* Corresponding author: hkhorsandy@yahoo.com        Received: 2015/11/23      Accepted: 2016/03/12 
 


