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  وزارت جهاد کشاورزي

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

  معاونت ترویج و آموزش!!!!!!

:ترویجی - تحقیقینشریه

  توصیه هاي فنی کاشت، داشت و برداشت 

  نخود دیم و معرفی ارقام جدید
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  سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان

  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي

  رسانه هاي آموزشی اداره
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  :شناسنامه

  دیم و معرفی ارقام جدید نخودتوصیه هاي فنی کاشت، داشت و برداشت : عنوان نشریه 

محقق بخش حبوبات دیم مرکز تحقیقات کشاورزي-سیده سودابه شبیري: نویسنده

  مهدي قهرمانی : مدیر اجرایی 

  ا اسکندري  محمد رض: ویراستار فنی 

  سیما اشتري : ویراستار ادبی 

  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي : ناشر 

  محمد صادق نوروزي فرد : طراحی و صفحه بندي 

  1393: سال نشر 

  جلد  1000: شمارگان 

  اداره رسانه هاي آموزشی : تهیه و تدوین 

  93-101-1-6: کد نشریه 

  مخاطبان و بهره برداران نشریه

  کارشناسان زراعت- 1

  کشاورزان  پیشرو - 2

سایر عالقمندان -3
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  مقدمه

ین گیاهی بوده که در اکثر غذاهاي مردم بخصوص اقشار کم در آمد مورد ئبات  از منابع مهم پروتحبو

جایگاه  خاصی در تناوب زراعی هوا در خاك، ازت  حبوبات به لحاظ تثبیتریشه .گیرداستفاده قرار می

حدودکرد گیاه نخود عملمیانگین در ایران . )4(باشنددارا میمله غالت جاز زراعی محصوالت   سایر آن با

ورهاي مهم تولید کننده نخود کش وکه نسبت به میانگین عملکرد جهانیاستکیلوگرم در هکتار  358

  ). 5و6(باشدبسیار پایین می

در کشور و عدس بر اساس آمارهاي منتشره از سوي وزارت جهاد کشاورزي، سطح زیر کشت نخود 

آن بصورت دیم و مابقی % 90میلیون هکتار است که بیش از  7/0تا  9/0ها بین  با نوساناتی در برخی سال

استان برتر و عملکرد استحصالی  10میانگین سطح زیر کشت نخود دیم در . گردد بصورت آبی کشت می

بندي همچنین در این جدول رتبه. )1(آمده است 1در جدول ) 1380-90(در واحد سطح طی سنوات اخیر 

  . عمده نخود دیم ذکر گردیده است تولید کننده محصول استانهاي 

  

استان برتر و عملکرد استحصالی آنها در واحد  10میانگین سطح زیر کشت نخود دیم در  -1جدول

  )1380-90(سطح طی دهه اخیر

  

نخودسطح زیر کشت و عملکرد 

!!*                           کرمانشاه -1 ! ! !!! ! ! !!

!                                لرستان -2 ! ! !! ! ! !!

!!                             کردستان -3 ! !!! ! ! !!

!!                                 غربی.آ -4 ! !!! ! ! !!

!!                               شرقی. آ -5 ! !!! ! ! !!

!!                               همدان -6 ! !!! ! ! !!

!                                 زنجان -7 ! !!! ! ! !!

!                              خراسان -8 ! !!! ! ! !!

!!                              مرکزي  -9 !! !!! ! ! !!
  

اعداد داخل پرانتز میانگین عملکرد به کیلوگرم و اعداد خارج از آن نیز میانگین سطح زیر کشت به هزار * 

  هکتار است
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ند، که به موثر می باشدر ایران گیاه نخود پایین بودن عملکرد مختلفی درو فاکتور هاي عوامل

  :طورخالصه در ذیل آورده شده است

  عدم رعایت اصول عملیات آماده سازي بستر بذر در شرایط دیم توسط کشاورزان -

بوته در مزارع کشاورزان کمتر از  تعداد  عدم کاربرد میزان بذر مناسب توسط کشاورزان ، به طوري که-

  . پیشنهادي توسط محققین و کارشناسا ن می باشدنصف 

به لحاظ عدم رعایت زمان کاشت مناسب، تنش خشکی و گرماي آخر فصل خسارت زیادي به گیاه -

.نخود وارد می نمایند

عدم کنترل به موقع علف هاي هرز-

عدم کنترل به موقع آفات نخود -

ی فوزاریومی و ویروسیردگمحساسیت ارقام بومی و محلی به بیماري برق زدگی ، پژ-

رقم متحمل به خشکی و گرماي آخر فصلده از فااستعدم -

  مناطق دیمنخود در دستور العمل زراعت 

  آماده سازي زمین-

  :تهیه بستر کاشت-

ی عملیات آماده سازي زمین کشت به منظور ذخیره حـداکثر رطوبـت در خـاك در    رعایت اصول فن

کاربرد گاوآهن برگردانـدار موجـب از بـین    . یار مهم می باشداستفاده بهینه گیاه از رطوبت خاك بس

اسـتفاده از گـاوآهن قلمـی، پنجـه غـازي بـراي آمـاده        .گرددرفتن رطوبت ذخیره شده در خاك می

  .تواند در حفظ رطوبت خاك بسیار مؤثر باشدسازي زمین کشت می

  کاشت

  :انتخاب بذر-

در . شده اند اسـتفاده شـود  ضدعفونی هاي قارچی  از بذور اصالح شده که بوجاري و بر علیه بیماري

این زمینه کشت ارقام هاشم، آزاد و آرمان در مناطق معتدل و نیمه گرمسیر به صورت پاییزه و کشت 

  .گرددارقام آزاد و آرمان به صورت بهاره در مناطق سردسیر دیم توصیه می

  :میزان بذر-

  .در متر مربع داردبوته  30گیاه نخود براي تولید مطلوب نیاز به 

  :زمان کاشت-

تأخیر .زمان کاشت یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در دستیابی به عملکرد باالدر گیاه نخود می باشد

آبـان لغایـت    15(کشت پـاییزه  . گردددر کاشت سبب کاهش طول دوره رشد و کاهش عملکرد می
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ت بهاره در منـاطق سـرد بـه محـض     کش. در مناطق معتدل سرد، نیمه گرمسیري و گرمسیري) آذر 15

  .گاورو شدن زمین در اواخر زمستان یا اوایل بهار

  :عمق و روش کاشت-

 5استفاده از ردیف کار، خطی کارهاي پنوماتیک، هاسیا، همدان کـار و یـا کشـت گسـتر، بـه عمـق       

  سانتی متر

  داشت

  :کودهاي شیمیایی-

و مصرف ازت بعد از تثبیـت ازت، احتیـاج   نخود به لحاظ تثبیت ازت آزاد هوا توسط ریشه هاي آن 

کیلوگرم ازت خالص در هکتار در زمان کشـت نخـود    20-30کاربرد . زیادي به کودهاي ازته ندارد

باشـد ضـروري    ppm6در صورت اینکه میزان فسفر خاك کمتر از . شودبه عنوان استارتر توصیه می

  .مصرف گردد ppm6است کود فسفره تا مرز 

یشرو علف هاي هرز مزارع خود را با وجین دستی کنترل می نمایند کـه بـه لحـاظ    اغلب کشاورزان پ

هزینه باال و زمان بر بودن آن، مقرون به صـرفه نمـی باشـد لـذا مـی تـوان بـا روش هـاي مکـانیکی و          

  .شیمیایی علف هاي هرز مزارع نخود را کنترل کرد

  کنترل علف هاي هرز-

  :کنترل مکانیکی-

در زمـان کشـت بـا    . متر می باشدسانتی 25-30کشت گیاه نخود  فاصله ردیف کشت جهت

بستن یک لوله سقوط پس از دو لوله سقوط در ردیف کارهاي هاسیا، کشـت گسـتر یـا ردیـف     

سانتی متري ایجاد نماید، بـا اسـتفاده از تراکتـور      50کارهاي دیگر که بتواند فاصله ردیف هاي 

سـانتی متـر کنتـرل     50هـرز را در فاصـله خطـوط    توان علف هايچرخ باریک و کولتیواتور می

  .نمود

  :کنترل شیمیایی-

می تـوان  ) لیتر در هکتار 2(یا گاالنت) لیتر در هکتار 1(با استفاده از علف کش انتخابی سوپرگاالنت

بـا اسـتفاده از علـف کـش انتخـابی      . علف هاي هـرز نـازك بـرگ در مـزارع نخـود را کنتـرل کـرد       

توان علف هاي هـرز پهـن بـرگ یکسـاله را در مـزارع نخـود       می) ر در هکتارلیت 5/2یا  5/3(گرانالنت

  .کنترل نمود
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  :کنترل آفات-

ترین آفات نخود است که هر ساله خسارت زیادي به مـزارع نخـود وارد   کرم پیله خوار از جمله مهم

، 3ب به مقدار دیپترکس و الروین به ترتیبا استفاده از یکی از سموم مناسب از جمله سوین،. کندمی

و  دهـی  گـل  وهاي ریز که مصادف با اواسط کیلوگرم در هکتار در زمان ظهور حداکثر الر 1و  5/1

  .توان کرم پیله خوار نخود را کنترل کردبوته ها است، می تشکیل غالف در اوایل 

که از آفات انبـاري مهـم   ) .Callosobruchus maculates F(سوسک چهار نقطه اي حبوبات

گرم در متـر مکعـب    5/1معادل( گرم در متر مکعب فسفین 5/0گردد با استفاده از حسوب مینخود م

  .ساعت گازدهی می توان آن را کنترل نمود 72در مدت ) فسفید آلومینیوم

  

  :کنترل بیماري ها-

از مهمترین بیماري هاي قارچی است که هر سـاله  یکی ): Ascochyta rabiei(بیماري برق زدگی

خسارت این بیمـاري در  . کندت بهاره و پاییزه در مزارع نخود خسارت زیادي وارد میدر هر دو کش

کلیه ارقام  محلـی از جملـه بیـونیج در کرمانشـاه، گریـت      . کشت پاییزه بیش از کشت بهاره می باشد

حلی در استان هاي دیگر به بیمـاري بـرق   کوروش در گلستان و سایر ارقام م درلرستان، جم در ایالم،

مناسب ترین روش جهت کنترل این بیماري استفاده از ارقام مقاوم یـا متحمـل   .حساس هستند زدگی

ارقام هاشم و آرمان و رقم آزاد به این بیماري مقاوم و الین در شرف . به بیماري برق زدگی می باشد

  .به این بیماري متحمل است ILC482معرفی 

  :بیماري فوزاریوم-

دیگر از بیماري هاي مهم نخود می باشد که بیشتر در کشت بهاره به پژمردگی فوزاریومی نخود یکی 

ایجاد می Fusarium axyporiumاین بیماري در اثر قارچ . مزارع نخود خسارت وارد می نماید

نظر به اینکه مدیریت بیماري هاي خاکزاد مشکل است و کـاربرد یـک روش خـاص، قـادر بـه      . شود

راعی، تغییر زمان کاشت، استفاده از بذور عاري از بیماري، از بین تناوب ز. کنترل مؤثر بیماري نیست

بردن بقایاي آلوده و استفاده از قارچکش هاي ضدعفونی کننـده بـذور از جملـه روش هـاي توصـیه      

بـا توجـه بـه    . کلیه ارقام محلی به این بیماري حسـاس مـی باشـند   .شده براي کنترل این بیماري هستند

سال بقاي خـود را در خـاك حفـظ مـی کنـد لـذا        5ژمردگی فوزاریومی تا اینکه اسپور قارچ عامل پ

  .سال از کشت گیاه نخود در زمین هاي آلوده به این بیماري خودداري گردد 5گردد تا توصیه می

  

  



٧

  برداشت

  :زمان برداشت-

ه برداشـت  قتی غالف هاي نخود به رنگ قهوه اي روشن مایل به زرد و یا به رنگ کرم تغییر یابد، آمادو   

تأخیر در زمان برداشت میزان ریـزش  . باشد% 10-12در زمان برداشت رطوبت بذر نخود باید بین . می باشد

  .غالف یا دانه افزایش می یابد

  :روش برداشت-

داراي تیپ بوته نیمـه  ....) از جمله بیونیج، گریت ، جم و کوروش و( کلیه ارقام محلی و اصالح شده نخود

نخود بیشترین  یبرداشت دست. رده می باشند که امکان برداشت مکانیزه آنها میسر نمی باشدایستاده و یا گست

ارقام نخود معرفی شـده نخـود هاشـم، آرمـان و آزاد داراي تیـپ بوتـه       .سهم هزینه تولید را شامل می شود

  .ایستاده هستند که می توان این ارقام را با کمباین گندم را برداشت کرد

  :انبارداري-

از انبار کردن بـذور نخـود در   . در صد باشد 10-12یاز است درصد رطوبت بذر نخود در زمان انبار کردن ن

در صورت آلوده بـودن بـذور نخـود بـه سوسـک      . انبارهاي گرم و مرطوب و بدون تهویه خودداري گردد

Callosobruchus maculates(چهار نقطه اي حبوبـات  F. (   کعـب  گـرم در متـر م   5/0بـا اسـتفاده از

ساعت گازدهی می توان آن را کنترل  72در مدت ) گرم در متر مکعب فسفید آلومینیوم 5/1معادل(فسفین 

  .نمود

  

  در زمینه معرفی ارقام نژادي بخش حبوبات دیم کشور آوردهاي به دستمهمترین 

نون سیس موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور تاکأاصالحی حبوبات از بدو ت هاي مختلف در طی برنامه

مشخصات عمومی آنها در ). 3(اند توسط محققان بخش حبوبات دیم معرفی شده) رقم 4(ارقامی از نخود

  .آمده است جدول
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  )2(فهرست ارقام معرفی شده نخود توسط بخش تحقیقات حبوبات دیم -2جدول 

  

خصوصیات   
  نام/       

  سارال  آزاد  آرمان  هاشم

  )سفید(کابلی  )سفید(بلیکا  )سفید(کابلی  )سفید(کابلی  تیپ

!  شجره ! ! !! ! ! ! !�!  ! ! !! !! ! ! ! ! !!  ! ! !! !! ! ! ! !  ! ! !!! ! !! !! ! ! ! !  

!!  منشاء ! ! ! !  !! ! ! ! !  !! ! ! ! !  !! ! ! ! !  

  1392  1387  1383  1375  سال معرفی

متوسط ارتفاع 

!!بوته ! !!
  28  47  55بیش از   50بیش از 

واکنش به بیماري 

  زدگی برق

  مقاوم  متحمل  مقاوم  مقاوم

ماري واکنش به بی

  فوزاریوم

  متحمل  حساس  حساس  متحمل

میزان پروتئین 

  دانه

1/27  5/26  5/21  8/26  

متوسط عملکرد  

!!دانه ! !! ! !  

2000  1650  1400  1400  

اقلیم مناسب 

  کشت

مناطق معتدل و 

  گرمسیر نیمه

مناطق معتدل و 

  گرمسیر نیمه

مناطق معتدل 

  گرمسیر و نیمه

  مناطق سردسیر دیم

در مناطق (پاییز  پاییز  زمان کشت

، بهار در )معتدل

  مناطق سردسیر

در (پاییز

مناطق 

، بهار )معتدل

در مناطق 

  سردسیر

  پاییز

قابلیت برداشت 

  مکانیزه

  ندارد  دارد  دارد  دارد

  

نخود هاشم-1

  گرمسیر دیم کشور مناسب کشت در مناطق معتدل و نیمه

X 81نخـود هاشـم بـا شـجره      T H 55 / ILC 1920 × ILC 2950   بـا نـام  FLIP 84 – 48 C  از

نخود هاشم در مقایسه با . دریافت گردید) ایکاردا(المللی تحقیقات کشاورزي در مناطق خشک  مؤسسه بین

نخود کوروش که بومی استان گلستان بود، از عملکرد بیشتري برخوردار بود و همچنین نسـبت بـه بیمـاري    
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)  بـا کمبـاین گنـدم   (مناسـب برداشـت مکـانیزه    چون تیپ بوته آن ایستاده است لذا . زدگی مقاوم است برق

  . باشد می

  ):ظرفیت تولید در واحد سطح(پتانسیل عملکرد-

در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي هاشـم آبـاد       1367–1375هایی کـه در طـی سـالهاي     بر اساس آزمایش

بـا متوسـط   رقـم هاشـم   . معرفی شـد  1376گرگان و تحقیقات کشاورزي گنبد انجام شده، این رقم در سال 

کیلوگرم در هکتار با رعایت اصول به زراعی نسبت به رقم شاهد محلی کـوروش عملکـرد  بیشـتري     2000

  . تولید نموده است

  :مشخصات زراعی-

سانتیمتر بوده و در بعضی از سـالهاي پـر بـاران یـا در صـورت       75متوسط ارتفاع این رقم در استان گلستان 

. رقم هاشم اولین رقم معرفی شده براي برداشت مکانیزه در کشور است. رسدسانتیمتر نیز می 110آبیاري به 

حتمـاً در پـاییز در منـاطق معتـدل و      .گـردد  ، توصیه مـی )روز 190(با توجه به تعداد روز تا رسیدن این رقم 

  . مدیترانه و نیمه گرمسیرکشورکشت گردد

  :کیفیت رقم هاشم-

قم محلی از زودپزي باالیی برخوردار اسـت و میـزان پـروتئین    دانه رقم نخود هاشم کرم رنگ و نسبت به ر

  . باشد گرم متغیر می 40تا  30دانه از  100و وزن % 1/27آن 

  :مقاومت به بیماري برق زدگی-

هاي تحقیقـاتی کشـور، از جملـه هاشـم آبـاد و گنبـد در اسـتان         این رقم در ایستگاه در طی سالهاي بررسی

یلویـه و بـویر احمـد و همچنـین در شـرایط      ه و گچساران در استان کهکرمانشاگلستان، سرارود در استان ک

زدگی مقاوم بوده و در واقع به عنوان اولین رقـم مقـاوم بـه بیمـاري      اي، نسبت به بیماري برق اپیدمی گلخانه

  . باشد که تاکنون معرفی شده است زدگی می برق

  :مناطق کشت-

هـاي   ان معرفی شده است ولی نظر بـه اینکـه در سـایر  ایسـتگاه    رقم نخود هاشم براي کشت در استان گلست

معتدل و نیمه گرمسـیري کشـور نیـز کشـت، و در مقایسـه بـا ارقـام محلـی آن منـاطق از عملکـرد بـاالتري            

ان هـاي گلسـتان، ایـالم،    تبرخوردار بوده است، لذا براي مناطق معتدل و نیمه گرمسیري کشور از جملـه اسـ  

  .   گردد هرستان گچساران در کشت پاییزه توصیه میلرستان، کرمانشاه و ش
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  :توصیه هاي زراعی-

بوتـه در   29بـراي کشـت رقـم نخـود هاشـم میـزان       . باشـد  مناسبترین تاریخ کشت این رقم اول آذر ماه مـی 

شود که با توجه به وزن  توصیه می) گستر پنوماتیک، هاسیا و کشت(مترمربع در شرایط کشت با ردیف کار 

  ).کیلوگرم 98تا  87(باشد  دانه آن، میزان مصرف بذر در هکتار بر حسب کیلوگرم قابل محاسبه می100

سانتیمتر و در سـایر منـاطق کـه از میـزان بارنـدگی کمتـري بـا         50فواصل خطوط کشت در شرایط گرگان 

  . گردد سانتیمتر توصیه می 25-30باشند  توزیع نامناسب برخوردار می

حـد  گردد کـه   خاك تعیین می آزمونو میزان فسفر بر اساس در هکتار کیلوگرم  20میزان نیتروژن خالص

  .شود توصیه می) روش اولسن(گرم در کیلوگرم  میلی 5بحرانی فسفر براي نخود دیم 

از جملـه اسـتان گلسـتان، ایـالم و      ،رسـد  متر میسانتی 75برداشت نخود هاشم در مناطقی که ارتفاع بوته به 

کمباین گندم امکان پـذیر   باها،کوبنده و ضدکوبنده و فشار باد سیستم تمیز کننده لرستان با تنظیمات غربال

) متـر سـانتی  50(يگرمسیري که  نخود هاشم داراي ارتفاع بوته کمتردر سایر مناطق معتدل و نیمه. باشد می

خیر أدر ایـن منـاطق کـم و برداشـت بـه تـ      محصـول  برداشـت   زمـان در و همچنین رطوبت نسبی هوا  است 

  . باشد میافتد، نیاز به استفاده از هد کمباین گندم مجهز به سیستم تغذیه کننده پنوماتیک  می

نخود آرمان-2

  گرمسیر کشور مناسب کشت در مناطق معتدل و نیمه

FLIP 90-96  نخود آرمـان بـا نـا م    C   تحقیقـات کشـاورزي در منـاطق خشـک    المللـی   از مؤسسـه بـین             

نخود آرمان در مقایسه با نخود بیونیج، جم، هاشم و رقم محلـی گچسـاران کـه    .  دریافت گردید) ایکاردا( 

باشـند، ازعملکـرد    هاي کرمانشاه، ایالم، گلستان و کهگیلیویه و بـویر احمـد مـی    به ترتیب ارقام شاهد استان

این رقم با تیپ بوتـه ایسـتاده    . زدگی مقاوم می باشد مچنین نسبت به بیماري برقو ه هبیشتري برخوردار بود

  .معرفی گردید 1383در سال  باشد و مناسب برداشت مکانیزه می

  :)ظرفیت تولید در واحد سطح(پتانسیل عملکرد -

قـاتی  هـاي تحقی  در ایسـتگاه  1371-82در طـی سـالهاي     به صورت کشـت پـائیزه   که ییبر اساس آزمایشها

، مـذکور انجـام شـده اسـت     هاي گرگان و گنبد، کرمانشاه، ایالم و گچساران و مزارع کشاورزان در استان

رقـم   ایـن   بطور کلی در صد افزایش عملکـرد  . باشد میکیلوگرم در هکتار  1651متوسط عملکرد این رقم 

  .صد بوددر  156، هاي مذکور سال ارزیابی در استان 11نسبت به کلیه ارقام شاهد طی 
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  :مشخصات زراعی-

سانتیمتر بود کـه   55لویه و بویر احمد  ن گلستان، کرمانشاه، ایالم و کهکیمتوسط ارتفاع رقم آرمان در استا

با توجه به تعداد روز تا رسیدن ایـن  . متر مشاهده شد سانتی 102بیشترین ارتفاع این رقم در استان گلستان با 

تماً در پاییز در مناطق معتدل و مدیترانه و نیمـه گرمسـیر کشـور کشـت     گردد ح ، توصیه می)روز 171(رقم 

کرم رنگ می باشد و نسبت به رقم محلی از زودپزي باالیی برخوردار است و  آرماندانه رقم نخود . گردد

  .باشد گرم متغیر می 42تا  30دانه از  100و وزن % 5/26میزان پروتئین آن 

  :مقاومت به بیماري-

در ) Mist irrigation(پاشــی  ســال در شــرایط مزرعــه و در شــرایط مــه 11رقــم در طــی  ارزیـابی ایــن 

هاي گلستان، کرمانشاه، ایالم وکهگیلویه و بویر احمـد   هاي تحقیقاتی  و مزارع کشاورزان در استان ایستگاه

اري و همچنین در شرایط آلودگی مصنوعی در گلخانه در ورامـین نشـان داد کـه  ایـن رقـم نسـبت بـه بیمـ        

هاي بیماري پژمردگی فوزاریومی استان گلستان نیـز مقـاوم بـوده       این رقم به نژاد . باشد زدگی مقاوم می برق

ولی در استان ایالم حساسیت نشان داده است لذا توصیه می گردد در مـزارع آلـوده بـه بیمـاري پژمردگـی      

  .فوزاریومی این رقم کشت نگردد

  :مناطق کشت-

هاي کرمانشاه، ایالم  و کهگیلویه و بویر احمد و گلستان معرفی شده  کشت در استان رقم نخود آرمان براي

است ولی نظر به اینکه در ایستگاه تحقیقاتی و مزارع کشاورزان در استان لرسـتان نیـز کشـت گردیـده و از     

از  1382-83عملکرد بسیار باالیی نسبت به رقم محلی گریت برخوردار بوده،  بطوري که در سـال زراعـی   

برداشـت گردیـده   )  با کمباین معمولی گنـدم (کیلو گرم بطور مکانیزه  1800یک هکتار رقم نخود آرمان، 

هـاي، کرمانشـاه،    انمسیري و گرمسیري کشور از جمله اسـت است، لذا این رقم براي مناطق معتدل و نیمه گر

  .   دگرد لرستان، ایالم، گلستان و شهرستان گچساران در کشت پاییزه توصیه می

  :توصیه هاي زراعی-

بـراي کشـت رقـم نخـود آرمـان      . باشد آذر ماه می 15آبان لغایت  15ترین تاریخ کاشت این رقم از  مناسب

توصـیه  )  پنوماتیـک، هاسـیا و کشـت گسـتر    (کـار   بوته در متر مربع در شرایط کشـت بـا ردیـف    26تعداد 

بر حسب کیلوگرم قابـل محاسـبه    هکتارهر ر در دانه آن، میزان مصرف بذ 100شود، که با توجه به وزن  می

  .باشدمی )در هکتارکیلوگرم  90تا  78(

سانتیمتر و در سـایر منـاطق کـه از میـزان بارنـدگی کمتـري بـا         50فواصل خطوط کشت در شرایط گرگان 

رز هاي ه جهت کنترل مکانیکی علف . گردد سانتیمتر توصیه می 25-30باشند  توزیع نامناسب برخوردار می
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توان با بستن یک لوله سقوط پس از دو لوله سقوط نسبت به کنترل  ، میسانتیمتر 25-30فواصل خطوط در 

  . هاي هرز اقدام نمود مکانیکی علف

 آزمـون و میـزان فسـفر بـر اسـاس     در هکتـار  کیلوگرم  20بر اساس نتایج آزمایشات، میزان نیتروژن خالص 

توصـیه  ) روش اولسن(گرم در کیلوگرم  میلی 5اي نخود دیم حد بحرانی فسفر برگردد که  خاك تعیین می

هـاي  گرمسـیري و گرمسـیري کشـور از جملـه اسـتان     برداشت نخود آرمان در مناطق معتدل، نیمـه .شود می

ها، با تنظیمات در غربال ،رسد متر میسانتی 75گلستان، ایالم، لرستان و گچساران که ارتفاع بوته به بیش از 

در منـاطق معتـدل   . باشـد  کمباین گندم امکان پذیر مـی  بانده و فشار باد سیستم تمیزکننده کوبنده و ضدکوب

باشد و همچنین رطوبت نسـبی   متر میسانتی60سرد از جمله کرمانشاه که  ارتفاع بوته نخود آرمان کمتر از 

ن گنـدم مجهـز بـه    باشد، نیاز به اسـتفاده از  هـد کمبـای    در این مناطق کم میمحصول برداشت زمان هوا در 

  . باشد سیستم تغذیه کننده پنوماتیک می

  

  

  

  

  

  

  

  نخود آزاد-3

  

  رقم جدید نخود دیم مناسب کشت پاییزه در مناطق معتدل و نیمه گرمسیري کشور

در شـرایط  ) هـزار هکتـار   665(درصد آن 95هزار هکتار می باشد که  700سطح زیر کشت نخود در ایران 

و در ) پس از گندم و جو(صول از نظر سطح زیر کشت در ایران در رتبه سوماین مح. دیم کشت می گردد

 820میـانگین عملکـرد جهـانی نخـود     . قـرار دارد ) پس از هندوستان، پاکستان و ترکیـه (دنیا در رتبه چهارم

 400ر بـاالترین عملکـرد و ایـران بـا تولیـد      اکیلـوگرم در هکتـ   950کیلوگرم می باشد که ترکیـه بـا تولیـد    

عوامـل مختلفـی در پـایین بـودن عملکـرد      .رم در هکتار کمترین تولید در واحد سطح را دارا هستندکیلوگ

نخود در ایران مؤثر می باشند که پتانسیل پایین عملکرد، حساسیت بـه بیمـاري بـرق زدگـی ارقـام بـومی و       

لها از اواسـط  در کشت بهـاره بـه علـت قطـع بارنـدگی در اکثـر سـا       . کشت بهاره از مهمترین آنها می باشند

غالف دهی و پرکردن دانه را بـا تـنش خشـکی سـپري مـی      اردیبهشت ماه به بعد، این گیاه مرحله گلدهی،
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ایـن رقـم،   .نماید که این تنش خشکی آخر فصل از مهمترین عامل کاهش عملکرد گیاه محسوب می شـود 

( ق زدگی، تیپ بوته ایستادهاولین رقم پرمحصول و در عین حال دانه درشت، مقاوم یا متحمل به بیماري بر

و مناسب کشت پاییزه است که براي مناطق معتدل و نیمه گرمسیر کشور از جمله ) مناسب برداشت مکانیزه

گردد که سطح زیر کشت نخود در این مناطق بیش کرمانشاه، لرستان، ایالم، گلستان و گچساران معرفی می

  .هزار هکتار است 370از 

  

  

  و کیفی رقم آزاد مشخصات زراعی-3جدول 

  

) three way cross(این الیـن از تـري وي کـراس      شجره رقم

 FLIP 85-122C/FLIP 82-150C/FLIPالین هـاي  

86-77C

میـــانگین عملکـــرد در آزمـــایش 

تسـت سـال   Bتست و Aمقدماتی،

  74-78هاي 

  کیلوگرم در هکتار 1490:رقم آزاد

  کیلوگرم در هکتار 757):ارقام محلی(شاهد

لکـــرد در آزمـــایش میـــانگین عم

  80-83هاي سازگاري سالهاي

  کیلوگرم در هکتار 1565:رقم آزاد

  کیلوگرم در هکتار 1095):ارقام محلی(شاهد

ــا   ــه ب ــرد در مقایس ــانگین عملک می

ــاي     ــرح هـ ــاهد در طـ ــام شـ ارقـ

  ترویجی -تحقیقی

  کیلوگرم در هکتار 1380:رقم آزاد

  کیلوگرم در هکتار 909):ارقام محلی(شاهد

  سانتی متر 47  فاع بوتهمیانگین ارت

  ایستاده  تیپ بوته

  پاییزه  زمان کشت

ــه بیمــاري بــرق   واکــنش نســبت ب

  زدگی

  متحمل

  در صد 5/21  میانگین در صد پروتئین دانه
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  توجیه اقتصادي رقم آزاد براي کشت در مناطق معتدل و نیمه گرمسیر کشور -4جدول

  

مناطق مورد توصیه 

  کشت

حداقل سطح 

پیش بینی 

  )کتاره(شده

میانگین 

عملکرد دانه 

ارقام محلی 

در آزمایش 

  سازگاري

میانگین 

عملکرد دانه 

رقم آزاد در 

آزمایش 

  سازگاري

افزایش 

  تولید

  )کیلوگرم(

مناطق معتدل و نیمه 

گرمسیر کشور از 

جمله 

کرمانشاه،لرستان،ایالم، 

  گلستان و گچساران

370000  

  هکتار

1095  

کیلوگرم در 

  هکتار

1565  

کیلوگرم در 

  هکتار

173900000  

  

میلیون ریال درآمد اضافی عایـد کشـاورزان    869500ریال قیمت هر کیلوگرم نخود، ساالنه  5000با فرض 

  .خواهد شد
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  نخود سارال-4

  

  اولین رقم نخود براي کشت پاییزه در مناطق سردسیر دیم

یقـات کشـاورزي منـاطق    از جمله الین هایی اسـت کـه در مرکـز بـین المللـی تحق      Sel93TH24460الین 

/ و منشــأ آن ایکــاردا ) ILLC3470ILLC8617(دورگ گیــري آن انجــام شــده  ) ایکــاردا(خشــک

در قالـب   1378این ژنوتیپ پـس از گذرانـدن مراحـل خـالص سـازي، در سـال       . ایکریسات قید شده است

در  1389ا سـال  تـ  1379الیـن مـذکور از سـال    . آزمایشات بین المللی تحمل به سرما به ایران ارسال گردید

آزمایشات مختلف از جمله آزمایش هاي بین المللی، مقدماتی، پیشرفته و سازگاري و مطالعات مربـوط بـه   

مقاومت به بیماري هاي برق زدگی و پژمردگی فوزاریوم در ایستگاه هاي تحقیقـاتی و همچنـین در مـزارع    

ستان، مراغه، ارومیه، زنجان، شیروان تطبیقی در کشت پاییزه مناطق کرد –کشاورزان در طرح هاي تحقیقی 

  .و کرمانشاه مورد ارزیابی قرارگرفت

  

  :خالصه مشخصات دستاورد-

  .درصد 8/26پرمحصول، مقاوم به سرما، متحمل به بیماري برق زدگی، پروتئین دانه

  :مزیت ها و آثار اقتصادي و اجتماعی حاصله-

با ذکر این نکته که تا کنون رقـم نخـود مناسـب و     با در نظر گرفتن وسعت مناطق سردسیر دیم در کشور و

متحمل به سرما جهت کشت پاییزه براي چنین مناطقی معرفی نگردیده اسـت، لـذا معرفـی رقـم سـارال کـه       

با توجه به این که . تحمل خوبی نسبت به سرما دارد، موجب توسعه کشت پاییزه نخود در کشور خواهد شد

سنتی نخود را به صـورت بهـاره کشـت مـی نماینـد، بـه دلیـل برخـورد         در چنین مناطقی کشاورزان به طور 

 500-450(مراحل حساس رشد بـا خشـکی و گرمـاي اواخـر بهـار، عملکـرد نخـود در واحـد سـطح پـایین          

به دلیل نوسانات در میزان و پراکنش بارندگی هاي بهاره در مناطق، تولید بوده و ضمنا ) کیلوگرم در هکتار

کیلـوگرم در هکتـار و در    150در برخی سالها بسیار کم و تا حـدود  (اري قرار داردنخود در وضعیت ناپاید

بر اساس نتایج تحقیقات انجام ). کیلوگرم در هکتار می رسد 500سال هایی با بارش هاي معمولی به حدود 

در % 20شده کشت پاییزه نخود سارال در چنین مناطقی به طور متوسـط سـبب افـزایش عملکـرد بـه میـزان       

احد سطح شده و ضمنا این رقم از پایداري تولید نیز برخوردار است که در مجموع این امر سبب افـزایش  و

  .متوسط تولید نخود در این مناطق خواهد شد
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 Ascochyta(یکی از معضالت محدودیت در انجام کشت پاییزه نخود بروز و توسعه بیماري برق زدگی

blight (رقم سارال تحمل نسبتا باالیی به این بیماري داشته و امکـان  بر اساس تحقیقات انجام شده. است ،

  .توسعه کشت پاییزه نخود در کشور را فراهم می کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توصیه هاي به زراعی و دستور العمل کاشت، داشت و برداشت نخود سارال-

براي آماده سازي زمین برابر دستورالعمل هاي بخش مدیریت منابع موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

+ حبوبات جمع آوري کاه و کلش غالت وشخم عمیق بـا گـاو آهـن برگردانـدار    -در سیستم تناوبی غالت

کیلوگرم ازت خالص در هکتـار در زمـان    20-30کاربرد . سک در پاییز مناسب بوده و توصیه می گرددید

باشـد   ppm6ر خـاك کمتـر از   در صـورتی کـه میـزان فسـف    . کشت نخود به عنوان استارتر توصیه می شود

استفاده از ردیـف کـار، خطـی کارهـاي     . مصرف گردد ppm6ضروري است کود فسفره تا رسیدن به مرز 

سانتی متر به منظور کشت مکانیزه نخـود مناسـب    5پنوماتیک، هاسیا همذان کار و یا کشت گستر، به عمق 

نشان داده که مناسـبترین  ) ایستگاه سارال(نتایج تحقیقات انجام شده بر روي الین جدید در کردستان. است

فاصـله مناسـب   . اسـت ) کیلوگرم بـذر در هکتـار   80(دانه در مترمربع  35مهر با تراکم  15تاریخ کشت آن 

لیتـر در  1( ده از علـف کـش انتخـابی سـوپرگاالنت    ابا اسـتف . سانتی متر می باشد 25-30ردیف هاي کشت 

تخـابی  ن علف هاي هرز نازك برگ و با استفاده از علف کـش ان می توا) لیتردر هکتار 2(یا گاالنت) هکتر

. می توان علف هاي هرز پهن بـرگ یکسـاله را در مـزارع کنتـرل کـرد     ) لیتر در هکتار 5/2یا  5/3(لنتاگران
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اسـتفاده از یکـی از سـموم مناسـب از جملـه دیـازینون،       ) هلیـوتیس (براي مبارزه بـا کـرم پیلـه خـوار نخـود     

تشـکیل  و اوایـل   دهی  زمان ظهور حداکثر الروهاي ریز که مصادف با اواسط گل دیپترکس و الروین در

  .بوته ها است، پیشنهاد می گردد غالف در 

پتانسیل کم عملکرد در  ارقام قدیمی و در دسترس کشاورزان و همچنین ه که با توجه به این نکت

وبات در کشور، از علل عمده پایین هاي بومی براي کشت و کار توسط زارعین دیمکار حب استفاده از توده

رسد با ورود گسترده ارقام جدید  گردند، به نظر میبودن متوسط عملکرد گیاه نخود در کشور محسوب می

در عرصه مزارع تولید نخود دیم و اهتمام محققان و مروجان جهت شناساندن و ترویج هرچه بیشتر ارقام 

یی و اقلیمی کشور، شاهد ایجاد تحوالت اساسی در افزایش جدید در بین دیمکاران مناطق مختلف جغرافیا

در این راستا تامین و تولید انبوه بذر ارقام جدید  براي توزیع و کشت در .  میزان تولید نخود دیم گردیم

  . ریزان بخش کشاورزي قرار گیرد مناطق مختلف نیز باید مورد توجه مسئوالن و برنامه
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