
 ي، دانشكده كشاورز)اصفهان(واحد خوراسگان  يدانشگاه آزاد اسالم

   1389ماه بهمن  28-27

شاورز   یده     یا    یش   م  ن  ھما پ   ی و       

 

 ١

هاشم و (رقم نخود  2 هاي كمي و كيفيبررسي اثر سطوح مختلف فسفر و پتاس بر ويژگي
  در شرايط ديم در منطقه بويراحمد )آزاد

I-67 
  چكيده

 شيم، آزمـا يط ديدر شرا) هاشم و آزاد(رقم نخود  2 يفيو ك يصفات كم يفسفاته و پتاسه بر رو ياثر كودها ينظور بررسبه م          
منطقه بويراحمـد  در  1387در سال تكرار  3 و مار كوديت 9با  مزرعه اي بصورت طرح كرتهاي خرد شده، در قالب بلوك كامل تصادفي

ح وسـط م در يلوگرم در هكتار و سـولفات پتاسـ  يك 100و  50صفر،  حوپل در سطيفسفات تر سوپري شامل تيمارهاي كود. انجام گرفت
چون عملكرد دانه، ارتفـاع بوتـه، تعـداد غـالف در      يصفات .بودند) هاشم و آزاد(رقم نخود  2و  لوگرم در هكتاريك 250و  125  صفر،

رقـم و پتاسـيم بـر     اصلينشان داد كه اثر ج ينتا. قرار گرفت يسخشك مورد برربوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه و وزن ماده 
 100p250مار يلوگرم در هكتار مربوط به تيك 2136زان ين عملكرد دانه به ميباالتر. دار شد، يك درصد معنيعملكرد دانه در سطح احتمال 

k 100بهترين تيمار كودي براي هر دو رقم در رقم آزاد وP 125K  بود.                
   نخود آزاد ،فسفر، پتاس، عملكرد، رقم هاشم، رقم  :دييكلمات كل

  مقدمه

ـ ز سـطح  لحاظ به رانيا شورك .است داده اختصاص خود به را كشور در حبوبات كشت ريز سطح درصد 64 نخود ـ ا كشـت  ري  ني
 بـه  مربوط اول درجه در كشورها از ياريبس در محصول نييپا عملكرد .)1386صباغ پور، ( دارد ايدن در را رتبه نيچهارم محصول،

 اسـت بـه   مجبـور  اهيـ گ نيا و شود يم داده اختصاص اهيگ نيا كشت به را يا هيحاش يها نيزم اغلب .است ييغذا عناصر فقدان
 ازيـ ن ودخـ  رشد يبرا كم مصرف يكودها و پتاس فسفر، به حبوبات گريد مانند نخود .كند هيتك يقبل يزراع اهانيگ كود ماندهيباق

   .)2004همكاران، و كورپ( دارد شيآزما طيشرا تحت يرو و گوگرد فسفر، تروژن،ين يكودها به را پاسخ نيكمتر و دارد
  موادو روشها

ـ گرد اجراء منطقه بويراحمد در 1387 سال نخود ديم و درآذرماه رقم 2 يرو بر يا مزرعه صورت به بررسي نيا  بـه  شيآزمـا . دي

 ارقام ياصل عامل .گرفت انجام تكرار 3 و ماريت 18 با يتصادف كامل يها بلوك طرح قالب در شده خرد يها كرت طرح صورت

 .بودند پتاسه و فرهـفس يكودها لفـمخت سطوح يفرع يها عامل و نخود
 بحث و جينتا
ـ دار گرد يك درصد معنياه در سطح احتمال يم بر عملكرد گيپتاسرقم و  اصلياثر انس نشان داد كه يج تجزيه وارينتا وافـزايش   دي

   .وزن هزاردانه ، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف تأثير مهمي در افزايش عملكرد دانه داشت
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اثرات متقابـل رقـم و   اثر اصلي سطوح فسفر و  .ديدار گرد يك درصد معنياه در سطح احتمال يم بر ارتفاع گيپتاس ورقم  اصلياثر 
 شده كـه يكـي از عوامـل آن    و پتاسيم موجب رشد و ارتفاع گياه  ديدار گرد يپنج درصد معن يطح آماراه در سيم بر ارتفاع گيپتاس

   . تحرك باالي عنصر پتاسيم در گياه مي باشد
  شده يرياندازه گ يبر فاكتورها يشيآزما يمارهايانس اثر تيه واريتجز جدول

 راتييمنابع تغ
درجه  

 يآزاد

 ن مربعاتيانگيم

  اهيارتفاع گ
 

 تعداد
  غالف در
 بوته

 دانه در غالف
  وزن خشك گياه

 

  وزن هزار دانه
 

  عملكرد دانه
 

 رقم
 ) aفاكتور(

1 **06/253 **54/111 **063/0 ** 3/1975899 **  66/26219 **1814230 

 2/51555 31/108 28/42397 001/0 42/3 699/0 4 خطا

ميسطوح پتاس
 )bفاكتور (

2  **  2/50 **03/61 ns008/0 ** 8/1824376 **  47/442 **5/224244 

 ab 2 * 6/9 ns312/4 ns003/0 ns4/14832    *38/103 ns2/15887اثر متقابل 

سطوح فسـفر  
 )cفاكتور (

2 *86/7 ns93/3 **018/0 ns88/65916    **57/195 ns26696 

 ac 2 ns  202/0 ns857/0 ns002/0 ns2/6036 ns46/16 ns36/3365اثر متقابل

 bc 4 ns45/3 ns089/2 ns001/0 ns1/35708 ns12/74 ns7/20668متقابلاثر

ــل  ــر متقابـ اثـ
abc 

4 ns  731/0 ns06/0 ns002/0 ns58/4880 ns95/11 ns9/3103 

 57/11893 7/29 9/60309 003/0 452/2 126/2 32 خطا

CV (%) - 53/3 25/8 83/3 73/6 65/1 94/5 

  .استدار  ير معنيو غ% 5و % 1طح دار در س يب معنيبه ترت nsو  *و  **

 :تعداد دانه در غالفو  تعداد غالف در بوته

 يك درصـد معنـ  يدر سطح احتمال ثر اصلي رقم و فسفر بر تعداد دانه در غالف و بر تعداد غالف در بوته م يو پتاسرقم  اصلياثر 
از داليل مهم افـزايش   .داشت ك درصديح احتمال در سط يديبر ماده خشك تول يدار ير معنيم تأثيپتاس اثر اصلي رقم و .شددار 

   .كه همبستگي مثبتي با هم دارند ماده خشك گياه باالرفتن وزن هزاردانه و ارتفاع گياه بوده است
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دار مورد استفاده بر وزن هزار دانه توليد شده در سـطح احتمـال يـك درصـد معنـي     و سطوح فسفر  سطوح پتاسيمرقم و  اصلياثر 
وزن هزاردانـه از اجـزاء    .دار گرديـد متقابل رقم و سطوح پتاسيم مورد استفاده در سطح احتمـال پـنج درصـد معنـي    اثرات . گرديد

  .استباالرفتن عملكرد نشان دهنده افزايش وزن هراردانه  و عملكرد گياه نخود بوده كه با عملكرد دانه همبستگي دارد
   كلي نتيجه گيري

رقم آزاد از نظر عملكرد دانه، تعداد غالف در بوته، وزن هزاردانه و و  بود  100P 125Kم ـرق ر دوـبهترين تيمار كودي براي ه 
  .وزن ماده خشك نسبت به رقم هاشم برتري داشته و تعداد دانه در غالف و ارتفاع كمتري داشت

  :منابع 
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Abstract 
In order to evaluate the effect of different levels of phosphorus and potassium fertilizer on 
qualitative and quantitative properties of two varieties of chickpea (Hashem and Azad) in dry 
land condition, a field experimental in a split plot based on CRD design with 9 Treatment 
fertilizer and 3 replication was conducted 2008 in Boyrahmad. Treatment fertilizer includes 
super phosphate triple in levels 0, 50,100 kg/ha and sulfate potassium in levels 0,125,250 kg/ha. 
Yield, bush's height, number of seeds per pod, number of pod per bush, biomass and weight of 
one hundred seeds were measured. The results showed that there was a significant relation 
between the main effect of variety and potassium on yield seed in the 1% probability. The main 
effect of phosphorus; interaction of variety and phosphorus; variety and potassium; phosphorus 
and potassium; phosphorus, potassium and variety on yield seed weren't significant. Maximum 
effectiveness of yield seed was 2136 kg/h with application k250 p100 in Azad variety and the best 
treatment of fertilizer for two varieties was k125 p100. 
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