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 چکیده

 58باا نموناه بارخاری از     پیمایشای  صورتبهخیم، آزمایشی  (.Cicer arietinum Lیرگذار بر عملدرخ نخوخ )تأثبررسی اثر برخی عوامل  منظوربه
ها از آوری خاخهروانسر استان کرمانشاه انجام شد. به منظور جمع شهرستان سنجابی خهستان خرواقع  روستاسه  خر 7939-34 یزراعخر سال  مزرعه نخوخ
ی مستقیم از مزرعه، استفاخه شد. اطالعات مستخرج از پرسشانامه  برخارنمونهتوسط کشاورزان صاحب هر مزرعه و ب(  نامهپرسشتدمیل  (الفخو روش 

هاای هارز، تااریخ برخاشات هم نایم عوامال       خاکورزی، تاریخ کاشت، روش کاشت، تراکم کاشت، نوع رقم، تناوب زراعی، مدیریت علاف شامل روش 
تصاخفی خر شش نقطه از  صورتبهاز مزراع نیز قبل از برخاشت  یبرخارنمونهاجتماعی شامل سم، سطح سواخ، مساحت اراضی کشاورز و نوع روستا بوخند. 

یج نشان خاخ که عملدرخ نخوخ بسته به نوع مدیریتی زراعای و عوامال اجتمااعی تفااوت     نتامتر انجام شد.  7×7ابعاخ استفاخه از کواخرات به  با هر مزرعه
اب های هرز و هم نیم انتخهای مدانیزه کاشت، مدیریت علفخاری را نشان خاخ. بر ایم اساس، انجام خو بار خاکورزی قبل از کشت، استفاخه روشمعنی

خار عملدرخ نخوخ خر منطقاه ماورخ مطالعاه شاد.     خرصد باعث افزایش معنی 1/78و  1/71، 7/11، 9/71، 1/17ترتیب تاریخ کاشت و برخاشت مناسب، به
هاای هارز مطارو بوخناد.     خو عامل سطح سواخ و سابقه کشاورز نیز به عنوان عوامل مهم خر افزایش عملدارخ مصصاول و کااهش علاف     ،عالوه بر ایم

خرصد افزایش پیدا کرخ. هم نیم کشاورزان با سطح ساواخ بااو و پاا یم خر مقایساه باا       1/18که با افزایش تجربه کشاورزان عملدرخ نخوخ نیز طوریهب
متوسط  رسد علت ایم امر عدم تمرکز کشاورزان با سطح سواخخرصد عملدرخ بیشتری را برخاشت کرخند که به نظر می 3کشاورزان با سطح سواخ متوسط، 

 17های کشاورزی باشد. هم نیم سدونت خر مقایسه با عدم سدونت خر روستا نیز با افزایش احتمال توجه کشاورز به عملیات خاشت، افازایش  بر فعالیت
تواند باا  قعی، میثر بر تولید مصصووت زراعی خر شرایط واؤتوان بیان خاشت که بررسی عوامل مخرصدی عملدرخ نخوخ را به خنبال خاشت. بطور کلی می

 افزایش آگاهی خر مورخ اثر هر یک از ایم عوامل، مدیریت بهتر بخش کشاورزی را به همراه خاشته باشد.
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 عنوان یدی از مناابع مهام  به (.Cicer arietinum L) نخوخ اهیگ
 خر ایام گیااه   مطرو اسات.  خرآمدکم اقشار و گیاهخوار فراخا یپروتئین
عالوه بر ایم  .است خشدی به گیاه یمترمقاوم، سرخ فصل حبوبات بیم
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 شوخنام برخه می نیزگرما  به مقاوم گیاهان از یدیعنوان به گیاه ایم از

(Aghaei sarbarze & Kanooni, 2004) . هم نیم به خلیل خاشتم
و خر نتیجاه تببیات نیتاروژن     1ریزوبیاوم  جان   بااکتری  با همزیستی

 غاالت  کشت مدمل اهانیگ یمترمهم از یدی نخوخاتمسفر خر خاک، 
 طاور به رانیا ای مانندیترانهمد مناطق خرو  بوخه جو و گندم بخصوص
 ,Strand & Fribourg)شاوخ  یما  کشات  بهارهصورت به یاگسترخه

1973; Taliei & Sayyadian, 2000). 38   خرصد سطح زیر کشات
خیاز  کشت نخوخ خر مناطق خیم باشد.یمخیم  صورتبهنخوخ خر ایران 
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بسیار مهمی خر حفظ کشاورزی ایم نیمه غربی ایران نقش  خصوصبه
. خر استان کرمانشاه طای ساال   (Bagheri et al., 1997)مناطق خارخ 

خرصاد کال    73)خر حادوخ   هازار هدتاار   791بیش از  39-34زراعی 
هدتار آن  419تنها و بوخه  یمخاراضی( زیر کشت نخوخ رفته که عمدتاً 

 . (Yavari & Jahangiri, 2016) را کشت آبی به خوخ اختصاص خاخ
عوامل مختلفی خر طی عملیات کاشت و خاشت بر عملدرخ نخاوخ  

ساازی بساتر،   توان به روش آمااخه ثیرگذار هستند که از آن جمله میأت
تاریخ کاشت، روش کاشت، تراکم کاشات، ناوع رقام ماورخ اساتفاخه،      

 هااای هاارز، هااا و علاافتناااوب زراعاای، ماادیریت آفااات، بیماااری  
 عی از قبیال تجرباه، ساطح    تاریخ برخاشت و هم نیم عوامال اجتماا  

به اختصار بیاان شاده   سواخ و امدانات کشاورز، اشاره کرخ که خر اخامه 
 .است

ولای واون خارای    ،شاوخ یما  کشات ی مختلاف  هاخاکنخوخ خر 
ی عمیاق  هاخاکمتری است، به یسانت 781های عمیق بیش از یشهر

ل اساات آیاادهاباارای نخااوخ  8/5تااا  8/1 یمباا pHنیاااز خارخ. میاازان 
(Smithson et al., 1985)ساازی بساتر،   . خر غرب ایران جهت آماخه

هرس زخن خر خستور  و سپ خار معموو یک شخم با گاوآهم برگرخان
ی هاا علاف اف تهیه بستر، کنترل کار کشاورزان قرار خارخ. یدی از اهد
های هرز را تواند کاهش تراکم علفهرز است. شخم قبل از کاشت می

های مختلف نشان خنبال خاشته باشد. به همیم خلیل است که بررسیبه
هاای بادون شاخم عموماا     های هرز خر سیستماند که تراکم علفخاخه

ار اسات  خهاای شاخم خاورخه باا گااوآهم برگارخان      بیشتر از سیساتم 
(Cardina et al., 1991; Spandl et al., 1998; Mishra & 

Singh, 2012). 
 سارعت باه  گیااه  که شوخیم موجب مناسب کاشت تاریخ انتخاب

 ماواخ  و کارخه  جاذب  را ناور  حاداکبر  و خاخه توسعه را خوخ برگ سطح

-López) خهاد  تخصای   و انتقاال  هاا خاناه  باه  را تولیدی فتوسنتزی

Bellido, 2008)از بهیناه  یاری گبهاره  موجب مناسب کاشت ریخ. تا 

 تطبیق یمو هم ن روز طول ،بترطو حرارت، خرجه نظیر اقلیمی عوامل

 مناساب  کاشت زمان تعییم اب شوخ.یم مناسب خمای با یخهگل زمان

 حفاظ نماوخ   ی مصیطای هاا تانش  با شدنمواجه از را گیاهان توانیم

(López-Bellido et al., 2008; Kaya et al., 2010).  عملدارخ 

خر  شده کاشته نخوخ عملدرخ از بیشتر پا یز خر کاشته شده نخوخ گیاهان
 آنها بررسی .(Hedley & Ambrose, 1981)شده است  گزارش بهار

 باوخن  بیشتر خلیل به زیاخی حد تا افزایش عملدرخ خاخ نشان هم نیم

وخ. عالوه بر ایام زماان کاشات    ب پاییزه کاشت خر ی بارورهاگره تعداخ
ثیرگاذار باشاد. از   أهای هارز ت می تواند بر ظهور و شدت آلوخگی علف

ای تنظیم شوخ که شرایط اکولاوژیدی  رو زمان کاشت باید به گونهایم
. لنسم (Singh et al., 2015)های هرز مهیا نشوخ زنی بذر علفجوانه

(Lenssen, 2008)      بیان خاشت که کاشت زوخ هنگاام جاو منجار باه
های هارز شاد ایام خر    کاهش تجمع ماخه خشک و تولید بذر خر علف

های هارز  علف توخهزیستخیر خر کاشت باعث افزایش أحالی بوخ که ت
 های بدون شخم شد.و تولید بذر به ویژه خر سیستم

نجام خر ایران کشت نخوخ به خو روش خستی و استفاخه از بذرکار ا
 زنیشوخ. خرصورت یدسان بوخن میزان رطوبت خاک، خرصد جوانهمی

پاش( نخوخ خر مقایسه باا کشات مداانیزه آن،    خر کشت خستی )خست
پاش بذرها خارای عمق یدسان نیستند، ایم کمتر است. خر کشت خست

خر کشت با رخیف کار به خلیل اینده بذرها خر عماق   خر حالی است که
ند، عملدرخ بیشتری نسابت باه روش خساتپاش    شومناسب مستقر می

. خر (Aghaei Sarbarze & Kanooni, 2004)آیااد حاصاال ماای
حقیقت کشت مدانیزه باعث حصول الگو و تراکم کاشت مناسب گیااه  

شوند. تراکم و الگوی کاشت ساختار کانوپی گیاهی را تنظیم زراعی می
ثیر أهای هرز را تصت تکند و به ایم ترتیب توانایی فرونشانی علفمی
خهد. استقرار یک گیاه زراعی باا توزیاع یدنواخات و متاراکم     رار میق

تواند منجر به استفاخه بهتر از منابع رشدی مانند نور و رطوبت شده می
های هرز شوخ و خرنتیجه افزایش توان رقابتی گیاه زراعی خر برابر علف

(Singh et al., 2015)      خر آزمایشای افازایش تاراکم کاشات بارنج . 
 و خر نتیجااه کاااهش  7(LAIیش شاااخ  سااطح باارگ )باعااث افاازا

رسایده باه زیار کاانوپی بارنج شاد        1(PARتشعشع فعال فتوسنتزی )
(Ghuman et al., 2008). 

ثیر زیااخی روی عملدارخ نخاوخ    أتواناد تا  انتخاب نوع رقم نیز می
. معموو وزن خانه خر بوته ارقام (Khan & Khan, 2015)خاشته باشد 

باشد. عالوه بر وجوخ تفاوت مرباو  باه   یمپاکوتاه پابلند کمتر از ارقام 
ها و ارقام قدرت رقابت گونهوزن خانه و عملدرخ خر بیم ارقام مختلف، 

باشند. عموما قدرت رقابت گیاهان زراعی گیاهی با یددیگر متفاوت می
تااج  ش کیفیت و کمیات ناور خر زیار    و خرنتیجه کاه 9با رشد نیرومند

 ،حاال . باا ایام  (Buhler, 2002) یاباد گیاه زراعی بهباوخ مای   پوشش
میم کننده قدرت رقابات گیااه زراعای خر برابار     أهمیشه همه صفات ت

عنوان خهی گیاه زراعی مفید باشند. بهتوانند خر بهرههای هرز نمیعلف
های هرز همبستگی خارخ مبال ارتفاع گیاه که معموو با فرونشانی علف

اغلب با عملدرخ گیااه زراعای همبساتگی منفای و باا ماوارخی مبال        
 . (Singh et al., 2015)خوابیدگی ارتبا  مببت خارخ 

زراعت غالت بارای کشااورزان    اندازهبهکه زراعت نخوخ از آنجا ی
، تمایال باه   توساعه خرحاال ی کشورهایژه خر وبهمنفعت ندارخ، زارعیم 

و هاا  یمااری ب ایم کاار افازایش آفاات،    خارند کهغالت کشت پیوسته 
 & Aghaei Sarbarze)ی هارز را خر پای خواهاد خاشات     هاا علاف 

Kanooni, 2004)     تناوب زراعی موجاب ایجااخ اخاتالل خر سااخت .
هاای هارز   های علفهای هرز و جلوگیری از افزایش گونهجوامع علف

شوخ. گیاهاان مختلاف باه    خر مصصووت با نیازهای رشدی مشابه می

                                                           
1- Leaf area index 

2- Photosynthetically active radiation  

3- Vigorous growth 
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تواند خر تخریب های مدیریتی متفاوتی نیاز خارند که ایم امر مییتفعال
ای از های هارز و جلاوگیری از غالبیات هار گوناه     ورخه زندگی علف

با . (Eslami, 2014; Singh et al., 2015)های هرز کمک کند علف
بر ایجاخ اختالل خر  عالوه تواندیمقرار خاخن نخوخ خر تناوب با غالت 

 ها افزایش تولید را نیز به همراه خاشت.یماریبورخه آفات و 
اند که مادیریت صاصیح آفاات،    نتایج تصقیقات مختلف نشان خاخه

های هرز افزایش بازخهی گیااه زراعای را باه هماراه     ها و علفبیماری
 ;Ahmed & Awan, 2013; Chauhan, 2013)خواهاد خاشات   

Eslami, 2014)         که انجاام خرسات ایام مادیریت باه هماراه ساایر
ثیرگذار بر عملدرخ گیاهان زراعی به عاواملی از  أهای مدیریتی تفعالیت

قبیل خانش، تجربه، امدانات و شرایط زندگی کشاورزان بستگی خواهد 
یر عوامل مختلف رایج بار تولیاد نخاوخ خر    تأثارزیابی  منظوربهشت. خا

منطقه سنجابی استان کرمانشاه، ایام آزماایش خر شارایط واقعای باه      
یزی شد. خر ایم تصقیق سعی شاده اسات کاه    رطروصورت پیمایشی 

یرگاذار بار عملدارخ نخاوخ خر     تأثیم عوامل زراعی و اجتمااعی  ترمهم

 شوخ. ، بررسیمطالعه مورخمنطقه 

 
 هامواد و روش

خر شهرساتان روانسار از    7939-34ایم آزمایش خر سال زراعای  
توابع استان کرمانشاه به اجارا خر آماد. شهرساتان روانسار باا عار        

و خرجاه   41جغرافیاایی   و طولخقیقه شمالی  49 خرجه 94جغرافیایی 
 81فاصاله   و خراساتان کرمانشااه    خر شامال غارب  خقیقه شارقی   41

به  روستااست. ایم آزمایش خر سه  شده واقع شهر کرمانشاهکیلومتری 
از  سانجابی  خهساتان خر شامال  یم شوربالغ و وو ی کرخه وند،هانام

 کیلاومتر از شهرساتان   18به فاصله  شهرستان ی توابع ایمهاخهستان
بار   و متار  7991 یبااً تقراز ساطح خریاا    روستاهاانجام شد. ارتفاع ایم 

 5/71بلندمدت ایام شهرساتان    یانگیم خمایاساس آمار هواشناسی م
 9/817بارندگی ساالیانه بلندمادت حادوخ     یانگیمو مگراخ یسانتخرجه 

 (.7متر است )جدول یلیم

 
 اره کل هواشناسی استان کرمانشاه()منبع: اد 1141-49آمار بارندگی ماهیانه شهرستان روانسر طی سال زراعی  -1جدول 

Table 1- Statistics of monthly precipitation during the growing season of 2014-2015 in the Rawansar district (reference: 

Meteorological Organization of Kermanshah) 
 اسفند

Feb.- 

Mar. 

 بهمن

Jan.- 

Feb. 

 دی

Dec.- 

Jan. 

 آذر

Nov.- 

Dec. 

 آبان

Oct.- 

Nov. 

 مهر

Sep.- 

Oct. 

 شهریور

Aug.- 

Sep. 

 مرداد

Jul.-

Aug. 

 تیر

Jun.-

Jul. 

 خرداد

May-

Jun. 

 اردیبشت

Apr.-

May 

 فروردین

Mar.-

Apr. 

 سال

Year 

49.8 32.4 18.7 53.7 53.4 55.2 0 0 0 4.7 10.5 17.7 2014-15 
94.4 89.9 57.8 58.5 68.6 315 3.9 0 0 0.6 13.3 57.6 2015-16 

 
یم خانوار کشاورز صااحب زما   111روستاهای مورخ مطالعه خارای 

بوخه که شغل کشاورزی از جمله مهمتریم مشاغل ساکنیم بوخه و باه  
بارخاری و  باشند. با توجه به عدم نقشاه ندرت مشغول به خامپروری می

سازی اراضی روستا، مقدار واقعی اراضی مشخ  نشده است. یدپاروه
بر اساس عرف مصلی جمع اراضای بایش از هازار هدتاار      ،حالبا ایم

تریم و بزرگتریم قطعات بیم کمتار از یاک   کووک شوخ کهبرآورخ می
باشاد. اراضای ایام ساه روساتا خر مجااور       هدتار تا بیست هدتار مای 

اند که اکبرا به صورت خیم کشت شاده و مهمتاریم   یددیگر واقع شده
، (.Triticum aestivum L) گیاهان زراعی شامل گنادم آبای و خیام   

 ایرت خانااه، ذ(.Hordeum vulgare L) خیاام نخااوخ خیاام، جااو 
(Zea mays L. )      نظیار  و به مقادار خیلای کام مصصاووت جاالیزی

 و طاالبی ( Matsum. & Nakai Citrullus lanatus (.Thunb)) هندوانه
(Cucumis melo L.می )    باشند. منابع آبی روساتاهای ماورخ مطالعاه

نیز شامل روخخانه قره سو )به صورت فصلی خر بهار( و وند حلقه وااه  
لقه اشتراکی و حلقه به صورت خصوصی( هستند. از نظر عمیق )سه ح

که روساتاهای  سدونت، روستای کرخوند خالی از سدنه است، خر حالی
شوربالغ و وویم خارای سدنه هستند، هروند که تعاداخی از ماالدیم   

باشند. باا توجاه باه باومی     های اطراف ساکم میاراضی خر شهرستان
ایی با کشاورزان و احتماال اعتمااخ   بوخن نگارنده، شناخت ا راضی، آشن

گویی به سئواوت، ایم روساتاها جهات انجاام ایام     خو طرفه خر پاسخ
 تصقیق انتخاب شدند.

قبل از انجام آزمایش ابتدا با انجام مصاحبه با کشاورزان با ساابقه  
مزارعی که قارار باوخ خر آن ساال نخاوخ خیام کشات شاوند،         منطقه،

هاای  ه بازخیاد میادانی از زمایم   شناسایی شدند. سپ  طای خو مرحلا  
بارخاری، ماوارخی از   کشاورزی منطقه مورخ مطالعه قبل از انجام نمونه

های هرز قبیل شخم پاییزه و یا بهاره مزارع قبل از کاشت، تراکم علف
هااای )خر مزراعای کااه خر پاااییز شااخم نخااورخه بوخنااد(، ابعاااخ زماایم 

هاا  بیل شایب زمایم  از ق موقعیت جغرافیاییکشاورزی و موقعیت آنها، 
جهاات آگاااهی اولیااه و کمااک بااه انتخاااب یدنواخاات واحاادهای    

های کشت نخاوخ( ثبات شادند. ایام آزماایش باا       برخاری )زمیمنمونه
ی بیم یک هامساحتخر شرایط زراعی با  یمنخوخ خ مزرعه 58انتخاب 

شد. خر ایم مطالعه جهت کساب اطالعاات از خو    انجامتا هفت هدتار 
توسط کشاورزان صاحب هار مزرعاه و    نامهرسشپتدمیل  (الفروش 
 ی مستقیم از مزرعه، استفاخه شد. برخارنمونهب( 



 0931، زمستان 4، شماره 01نشریه بوم شناسی کشاورزی  جلد     4021

خر بخش اول آزمایش، کلیه اطالعات مربو  به مادیریت زراعای   
شامل سابقه تنااوبی مزرعاه، روش خااکورزی، تااریخ کاشات، روش      

های هرز، تاریخ برخاشت کاشت، تراکم کاشت، نوع رقم، مدیریت علف
نیم عوامل اجتماعی شامل سم، ساطح ساواخ، مسااحت اراضای     هم 

آوری و ثبات  جمع از کشاورزان کشاورز و نام روستا خر قالب پرسشنامه

برخاری خر مرحله رسید نمونهخر بخش خوم نیز، با (. 9و  1ول اشد )جد
مزرعاه   58متری بارای   7*7فیزیولوژیک نخوخ توسط شش کوآخرات 

بنادی باه مسااحت    با استفاخه از تناساب  مورخ مطالعه، عملدرخ ثبت و
 مزرعه تعمیم خاخه شد.

 
 عوامل مدیریت زراعی، حاصل از تکمیل پرسشنامه های مربوط به هر یک از مزارع نخود مورد بررسی -2جدول 

Table 2- Agronomic management factor extracted from each chickpea studied field Questionnaires 

 توضیحات

Description 
 عوامل مدیریت زراعی
Agronomic management factors 

 7یا بهار -پاییز و بهار

Fall and spring- Spring 

 ورزیزمان عملیات خاک

Tillage date 
 

 1اواسط فرورخیم -اواخر اسفند

Mid March- Early April 

 تاریخ کاشت

Sowing date 
 

 استفاخه از رخیف کار خیم ذرت -خستپاش

Hand spreading- Corn row crop planter 

 روش کاشت

Sowing method 
 

 تهیه از بنددار -خوخ مصرفی

Self consumption, or preparation of the wholesaler 

 مصل تهیه بذر

Source of seeds 
 

 بیونیج -مصلی

Local- Bivanij 

 رقم بذر

Seed varieties 
 

30 or 45  مصرف شده بذر مقدار 

)1-(kg.ha ed rateSe 
 

 عدم کنترل -کنترل

Control- Without control 

 های هرزمبارزه با علف

Weed management 
 

 اواخر خرخاخ، اواسط تیر و اواخر تیر

Mid June- Late  June- Mid July 
 

 تاریخ برخاشت

Harvesting date 
 

 نخوخ( -جو -نخوخ -)گندم ه مصصولنخوخ(، یا س -)گندم تناوب خو مصصول

Tow crop rotation (Wheat- chickpea) and three crop rotation  

(wheat- chickpea- barley - chickpea) 

 تناوب زراعی

Crop rotation 

 15م خر پا یز و هم خر بهار شخم خاورخه و  مزرعه، ه 81شخم پاییزه طی ماه آبان و نیمه اول آذر ماه و شخم بهاره طی نیمه خوم اسفند ماه و نیمه اول فرورخیم ماه انجام شد.  -7
 مزرعه نیز تنها خر بهار شخم زخه شدند.

 مزرعه خر بازه زمانی نیمه اول فرورخیم ماه بوخ. 87مزرعه خر نیمه خوم اسفند ماه و  94تاریخ کاشت   -1

1- The autumn tillage was done during the second half of October to entire November and the spring tillage was done 

during the March to the first half of April. 57 farms were plowed both in the fall and spring, and 28 fields were plowed 

only in the spring. 
2- Planting date of 34 fields was in the mid-March and 51 fields in early April. 

 
 
 



 4021   …  (.Cicer arietinum Lارزیابی اثر عوامل مختلف زراعی و اجتماعی بر عملکرد نخود ) 

 یبررس موردی مربوط به هر یک از مزارع نخود هاپرسشنامهعوامل اجتماعی، حاصل از تکمیل  -1جدول 

Table 3- Social factor extracted from owner of each chickpea studied field Questionnaires 

 توضیحات

Descriptions 
 عوامل اجتماعی

Social factors 
Age groups, 20 to 39, 40 to 49, 50 to 59 and 60 and above سال( سم و سابقه کشاورز( 

Farmer age and experience  
 

 سواخ، ابتدایی، سیدل و راهنمایی، خیپلم، لیسان  و باوتر از لیسان یب

Illiterate, elementary, middle, high school, bachelor and above 
 سواخ سطح 

Education level 
 

1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7  هدتار( مساحت اراضی( 

Area of field of the farmers 
 

 یمشوربالغ و وو کرخه وند،
Kordevand, Shoorbolagh and Lachin 

 روستاها

Villages 
 
ها، ابتدا از نرمال بوخن توزیع صافت  تجزیه و تصلیل خاخه منظوربه

اصل شد. جهت مقایسه بیم عوامل مربو  به عملدرخ نخوخ اطمینان ح
گرفتناد  مدیریت زراعی، خر صورتی که خو گروه مورخ مقایسه قرار مای 

سازی بستر، زمان کاشت، روش کاشت، مصال تهیاه باذر،    )زمان آماخه
های هرز، و تنااوب زراعای( از آزماون تای باا      رقم بذر، مبارزه با علف

)پ  از انجام آزمون برابری  با فر  واریان  برابر 7های مستقلنمونه
واریان  خر مورخ تمامی صفات ذکر شده، فر  صفر رخ نشد( استفاخه 
شد. ایم خر حالی بوخ که خر صورت مقایسه بایش از خو گاروه )تااریخ    
کاشت، سابقه کشاورز، سواخ کشاورز، مساحت اراضی و روستای ماورخ  

ا، خطاای  ها بررسی( از روش تجزیه واریان  و جهت مقایسه میانگیم
های از برنامه مصاسبه و مورخ بررسی قرار گرفت. به ایم منظور 1معیار

Excel 2007، SPSS Statistic Data Editor v. 20 .استفاخه شد 
 

 نتایج و بحث

 اثر عوامل مدیریت زراعی بر عملکرد نخود

بررسی عوامل مدیریتی بر میازان عملدارخ نخاوخ نشاان خاخ کاه      
کاشت، روش کاشت، مقدار بذر و مبارزه باا   ورزی، تاریخعملیات خاک

و تاار  برخاشات خر ساطح     p≤0.01های هرز خر سطح احتماال  علف
خاری را بر عملدرخ نخوخ خاشاتند. مصال   یمعناثرات  p≤0.05احتمال 

خاری را بر عملدرخ نخاوخ  معنی ثیریه بذر، رقم بذر و تناوب زراعی تأته
 (.4به همراه نداشتند )جدول 

نشاان خاخ کاه مازارع     نتایج آزمایش ورزی:ت خاکزمان عملیا
از  بار قبلبار خر پاییز و یک نخوخی که خو بار شخم خورخه بوخند )یک

کاشت( نسبت به مزارعی که تنها یدبار شخم خورخه بوخند )شخم قبل 
کیلاوگرم خر   1/111و  1/111از کاشت( به ترتیب با میانگیم عملدرخ 

                                                           
1- Independent samples T-test 

2- Standard error 

با افزایش تعداخ  رسدنظر میان خاخند. بهخاری را نشهدتار تفاوت معنی
زنند مانند گلرنگ بهاره جوانه می وی هرزی که خر پاییز هاعلفشخم، 

و شاایریم بیااان  (.Carthamus oxyacantha M.Bieb)وحشاای 
(Glycyrrhiza glabra L.      خر فصال پااییز و بعاد از آن تاا قبال ) از

نتیجاه جاذب ماواخ     خر از بایم رفتاه،   اناد شدهو سبز  زخهجوانه کاشت
یافته است. گزارش شده  کاهشی هرز هاعلفغذایی و رطوبت توسط 

است که کاهش خفعات شخم قبل از کاشات باعاث افازایش فراوانای     
به ( .Phaseolus vulgaris L)عملدرخ لوبیا  و کاهشی هرز هاعلف

 ,Velykis & Satkus)گارخخ  یما ی هرز بار لوبیاا   هاعلفخلیل غلبه 

2010). 
حاصل از خو تاریخ کاشت متفاوت نشاان  ی هاخاخه تاریخ کاشت:

خاخند که کشت خر اواخر اسفند مااه خر مقایساه باا کشات خر اواساط      
و  1/158فرورخیم ماه عملدرخ بیشتری را به همراه خاشت )به ترتیاب  

بیشاتر خر   وجاوخ رطوبات  رساد  نظر میکیلوگرم خر هدتار(. به 9/144
زخن زوختار باذر    ی اواخر زمستان باعاث جواناه  بارندگ خاک خر نتیجه

یش طول خوره رویشی آن شاده اسات. افازایش عملدارخ     و افزانخوخ 
. (Iliadis, 2001)اسات   شده گزارشنخوخ با کشت زوختر خر زمستان 

 یشا یاز فرصت بیشتر برای رشد رویشای و  لیزمستان به خلخر کشت 
بهار خاشاته  خر صد خرصد افزایش عملدرخ نسبت به کشت تواند تا می
فرار از تنش خشدی . هم نیم (Keatinge & Cooper, 1983) باشد

تواند منجار باه افازایش    انتهای فصل خر شرایط کاشت زوخهنگام می
عالوه بر ایم کاشت  .(Hajjarpoor et al., 2016) عملدرخ نخوخ شوخ

تواند با به جلو اناداختم مراحال فنولاوژیدی    زوخهنگام گیاه زراعی می
لنسام   هاای هارز گارخخ.   گیاه، منجر به برتری آن خر رقابت باا علاف  

(Lenssen, 2008)      بیان خاشت که کاشت زوخ هنگاام جاو منجار باه
های هرز و تولید باذر شاد ایام خر    کاهش تجمع ماخه خشک خر علف

های هارز و  خیر خر کاشت باعث افزایش بیوماس علفأحالی بوخ که ت
خر کاشات   ریتاأخ های بدون شاخم شاد.   ویژه خر سیستمتولید خانه به
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ارتفاع گیااه، تعاداخ    جمله ازباعث کاهش کلیه صفات مورفولوژی گیاه 
ی فرعای  هاا شااخه از ساطح خااک و تعاداخ     هاا غالفغالف، فاصله 

با توجه به تغییار شارایط اقلیمای و    . (Leport et al., 2006) شوخیم
هاای کشات   مصدوخیترسد که خر آینده افزایش خمای هوا به نظر می
زخگای زمایم کااهش خواهاد یافات، از      زوخهنگام مانند بارندگی و یخ

تواند خر آینده مزایای بیشتری را به هماراه  رو کاشت زوخهنگام میایم
 .(Luo et al., 2009) خاشته باشد

 صاورت همیانگیم عملدرخ نخوخ خر مزارعی کاه با   روش کاشت:
کیلاوگرم خر هدتاار باه طاور      1/151مدانیزه کشت شده بوخند معاخل 

باه   پااش خاری بیشتر از میانگیم عملدرخ خر روش کشات خسات  معنی
کیلوگرم خر هدتار بوخ. قرار گرفتم بذر خر عمق مناساب   1/148مقدار 
ن از خویل ایم امر خانست. خر آزمایشای  را می توا موقعبهی زنجوانهو 

پااش نخاوخ خیام خر ایساتگاه      و خسات کشت مدانیزه  خو روشروی 

 تصقیقاااات خیااام مراغاااه و ساااراروخ کرمانشااااه، کشااات مداااانیزه 
پاش عملدارخ بیشاتری را باه    خست کشت ( نسبت بهبذرکار)کشت با 

. عالوه بار مطالاب ذکار شاده،     (Javadi et al., 2004)همراه خاشت 
آورخ هااای هاارز را فااراهم ماایکشاات مدااانیزه امدااان کنتاارل علااف

(Diekmann et al., 1994)    تصقیقات انجام شاده خر ایداارخا نشاان .
خطی کارهای غالت جهت کاشت نخوخ امداان   که استفاخه از خهدیم

 ریپاذ امداان ی هارز را  هاا علاف استفاخه از کولتیواتاور جهات کنتارل    
ی )تصقیقاات  طرو تصقیقاتی پیمایش 11از  آمدهخستبهنتایج  .سازخیم

خر طی سه سال خر سوریه نشاان خاخ کاه    خر مزرعه زارعیم( اجراشده
مصسوسی نسبت باه   طوربهعملدرخ مصصول نخوخ را  بذرکارکشت با 

پاش افزایش خاخ. خر ایم تصقیقات بر اهمیت تاریخ کاشات  روش خست
یر مببات اساتفاخه از باذرکار بار     تاأث یم و هم نی سنگیم هاخاکخر 

 .(Pala & Mazid, 1992) استید شده تأکعملدرخ خانه 
 

 بر عملکرد نخود مطالعه مورد عوامل مربوط به مدیریت زراعی ریتأث -9 جدول

Table 4- Impact of the studied agronomic factors on the yield of chickpea 

 احتمال

P value 
 میانگین مربعات

Mean of squares 
 یآزاددرجه 

df 

 متغیر

Variable 

0.001 43210 1 
 ورزیزمان عملیات خاک

Tillage date 
 

0.002 5262 1 
 تاریخ کاشت

Sowing date 
 

0.001 38113 1 
 روش کاشت

Sowing method 
 

0.133 2201 1 
 مصل تهیه بذر

Source of seeds 
 

0.325 31184 1 
 رقم بذر

Seed varieties 
 

0.001 36086 1 
 مصرف شده بذر مقدار

Seed rate 
 

0.00 25583 1 
 های هرزمبارزه با علف

Weed management 
 

0.025 6443 2 
 تاریخ برخاشت

Harvesting date 
 

0.63 398 1 
 تناوب زراعی

Crop rotation 
 

کشاورزانی که از بذر خوخ مصرفی جهت کشات   محل تهیه بذر:
عملدرخ کیلوگرم وکساانی کاه باذر     1/154استفاخه کرخه بوخند خارای 

 1/137شت شده را از بندداران خریداری کرخه بوخند میانگیم تولیاد  ک
خهناد. خر  کیلوگرم خرهدتار را خاشتند که اختالف وندانی را نشان نمی

نامیه بذر وجوخ ندارند  و قوهها خقت وزم جهت حفظ خلوص یبنددار

ساال قبال    کشاورزان یراز ساشده یداری خر مصصول فقط بنددارانو 
باا   و فقاط یت شرایط یک بذر مناسب باهم مخلو  کارخه  را بدون رعا

رساد  فروشند. به نظر مای تمیز کرخن جز ی به کشاورزان متقاضی می
خاری خر مصل تهیه بذر نیاز همایم امار باشاد.     علت عدم تفاوت معنی

 3/115و  1/131ترتیب معاخل بیونیج و مصلی به رقم میانگیم عملدرخ
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 خاری را نشان نداخند. معنی کیلوگرم خر هدتار بوخ که تفاوت
خر مزارع ماورخ مطالعاه مقادار مصارف باذر       مقدار مصرف بذر:

ترتیب عملدرخی معااخل  کیلوگرم خر هدتار بوخ که به 48و  91معاخل 
کیلوگرم خر هدتار را به همراه خاشت. نتایج نشان  14/111و  198/ 85

طاور  باه واحاد ساطح میازان عملدارخ      بذر خرخاخ که با افزایش مقدار 
تعاداخ  تاوان افازایش   یم آن رایافته است که خلیل یشافزاخاری معنی
 خاناه خانسات.   و تعاداخ آن تعاداخ غاالف    تباع و بهخر واحد سطح  بوته

خاری عملدارخ خاناه   یمعنا  طوربهمصققیم اظهار خاشتند که تراکم باو 
. (Khan, 2002)کناد  یما ی کام تولیاد   هاا تاراکم بیشتری نسبت به 

خانه گازارش شاده    و عملدرخهم نیم ارتبا  مببت بیم تراکم کاشت 
ایم نتیجه رسیدند که با افزایش  به نها. آ(Regan et al., 2003)است 

یاباد ولای   یما تعداخ بوته خر واحد سطح، عملدرخ تاک بوتاه کااهش    
. از (Regan et al., 2003)یاباد  عملدرخ خر واحد سطح افازایش مای  

آرایش کشت مناسب گیاه زراعی  و انتخابسوی خیگر، افزایش تراکم 
و قادرت گیااه زراعای     شیو افازا ی هارز  هاا علفباعث کاهش رشد 

. خر حقیقت، افزایش (Saxena & Singh, 1984)شوخ یمآن  عملدرخ
ای نشاوخ  تراکم گیاه زراعی تا جایی که باعث شروع رقابت خرون گونه

 .(Saito, 2010) ثر باشدؤتواند خر تولید عملدرخ مناسب، ممی
هاای  بررسی اثر عملیات کنتارل علاف   های هرز:مبارزه با علف

ر مزارعی که عملیات مبارزه هرز خر مزارع مورخ مطالعه نشان خاخ که خ
با کولتیواتاور   و وهوجیم خستی  صورتبهی هرز خر آنها وه هاعلفبا 

و خر کیلوگرم خر هدتار  5/135بوخ میانگیم عملدرخ معاخل  شده انجام
 نشده انجامی هرز هاعلفگونه عملیاتی جهت مبارزه با یچهی که اراض

خر هدتار بوخ که اختالف کیلوگرم  1/145بوخ میانگیم عملدرخ معاخل 
قادرت   خاخ.بیم ایم مزارع نشان مای  p ≤0.01 سطحخاری را خر یمعن

که نتاایج برخای   ها کم است، بطوریرقابتی نخوخ خر مقابل سایر گونه
آزمایشات نشان خاخه است که حتی کشت مخلاو  باا آرایاش کاشات     

رخ آن شااد داانیااز منجاار باه کاااهش شادید عمل  مانظم آن بااا گنادم   
(Mohammadi et al., 2013; Mashhadi et al., 2015)  کااهش .

 خرصااد 41-51هاارز ی هاا وجاوخ علااف نخااوخ باه علاات   خر عملدارخ 
 انجاام . بر اساس تصقیقات (Saxena et al., 1976)است  شدهگزارش
است که میزان خساارت   شده اعالمکشاورزی مراغه  خر ایستگاه شده
باشاد  یما خرصاد   45 تاا  49ی هرز باه مصصاول نخاوخ بایم     هاعلف
(Bazzazi, 1993) . موسااوی(Mousavi, 2004)  خر پژوهشاای خو

 اعاالم  %31هاای هارز را   افزایش عملدرخ ناشی از کنترل علف ،ساله
 هاای هارز خر مقایساه باا شااهد      وجیم علف ای خیگرخر مطالعهکرخ. 

 خرصادی عملدارخ خاناه نخاوخ شاد      711سبب افزایش  ،بدون کنترل
(Ahlawat et al., 1981). 

برخاشت نخوخ خر منطقه ماورخ مطالعاه خر ساه     تاریخ برداشت:
شوخ. میاانگیم عملدارخ   یر انجام میاواخر ت و زمان اواخر خرخاخ، اوایل

خارخاخ،   اواخار  خرملدرخ نخاوخ  بیم سه تاریخ برخاشت نشان خاخ که ع
کیلاوگرم   1/185و  9/131، 8/118یر ماه به ترتیب اواخر ت ویر ت اوایل
اوایال  زماان برخاشات    یمبهتار (. به ایم ترتیب 7)شدل  هدتار بوخخر 
ها کامل غالف یدگیعدم رس یلخرخاخ به خل خر ماه برخاشت بوخ. یرماهت

و شوخ یمفیت مصصول یو کباعث کاهش عملدرخ ها و سبز بوخن خانه
 از حاد یشخشاک شادن با    یال خل باه  اواخار تیرمااه نیاز   خر  برخاشت
را باه  ها کاهش عملدرخ خانه یزشو رشدن  و شدوفانخوخ  یهاغالف

 ,Aghaei Sarbarze & Kanooni) یو کاانون یی . آقاا خنبال خاشات 

 یازش خر برخاشات ممدام اسات باعاث ر     یرتاأخ کرخند اعالم  (2004
 خر نخوخ شوخ. و کاه رخ خانهها و غالف شده و سبب کاهش عملدبرگ

 

 
 برداشت بر عملکرد نخوداثر زمان  -1شکل 

 ها معنی خار نخواهند بوخ.. خر صورت همپوشانی خطای معیار، تفاوتباشندیم( Standard errorخطای معیار ) خهندهنشان هاستونهای عموخی بر روی یلهم 
Fig. 1- The effect of harvesting date on the yield of chickpea 

 Vertical bars indicate Standard Error. In case of overlapping of Standard Error, the differences will not be significant. 
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خر ایم تصقیق تناوب رعایت شده خر مزارع ماورخ   زراعی:تناوب 
 مصصاول نخوخ و تناوب ساه   -گندم مصصولمطالعه شامل تناوب خو 

بوخند. میانگیم عملدرخ خر تناوب های خو مصصاول   نخوخ -جو -دمگن
کیلاوگرم خر هدتاار    1/154و  5/151و سه مصصول به ترتیب معاخل 

رسد تشابه خاری بیم آنها مشاهده نشد. به نظر میبوخ که تفاوت معنی
خوره رشدی و هم نیم شرایط مختلف زراعی گندم و جو باعث شاده  

صصول با سه مصصول تفاوت ونادانی را از  است که عمال تناوب خو م
 نظر عملدرخ نخوخ با یددیگر نداشته باشد.

 

 اثر عوامل اجتماعی بر عملکرد نخود

ثیر عوامل اجتمااعی بار عملدارخ نخاوخ نشاان خاخ کاه       أبررسی ت
عملدرخ نخوخ بایم کشااورزان باا ساطح ساواخ مختلاف و هم نایم        

خاری را خر ساطح  متفااوت، تفااوت معنای    ساابقه سام و   باکشاورزان 
خاشت. عالوه بر ایم بیم روساتاهای مختلاف ماورخ     p≤0.05احتمال 

 p ≤0.01 خاری خر ساطح  یمعنا بررسی نیز از نظار عملدارخ تفااوت    
خاری را یمعنا مشاهده شد. ایم خر حالی بوخ که مساحت اراضی تفاوت 

 (.8روی عملدرخ ایجاخ ندرخ )جدول 

 
 بر عملکرد نخود مطالعه وردم متغیرهای اجتماعی ریتأث -5 جدول

Table 5- Impact of the studied social variables on the yield of chickpea 

 احتمال

P value 
 میانگین مربعات

Mean of square 

 یآزاددرجه 

df 

 متغیر

Variable 

0.023 2238 5 
 )سال( سم و سابقه کشاورز

Farmer age and experience  
 

0.011 3061 4 
 اخ کشاورزسو

Farmer education level 
 

0.38 1049 7 
 )هدتار( مساحت اراضی

Area of field of the farmers 
 

0.001 14239 2 
 یمورخبررسروستاهای 

Studied village 
 

گاروه سانی شاامل     هفتتصقیق خر ایم  سن و سابقه کشاورز:
تاریم   )مسام  به بااو  11 و 83تا  81، 43تا  41، 93تا  91، 13تا  11

بندی سال سم خاشت( بر اساس اطالعات پرسشنامه خسته 14کشاورز 
کیلوگرم خر هدتار خر  1/911شدند. بیشتریم عملدرخ نخوخ با میانگیم 

 باه بااو و کمتاریم عملدارخ باا میاانگیم       11مزارع کشاورزان با سم 
ساال   91تا 11کیلوگرم خر هدتار به کشاورزانی که خارای سم  9/148

نقاش تجرباه خر    خهناده نشاان (. ایم امار  1 شدلخاشت ) بوخند تعلق
کشااورزانی کاه خارای ساابقه     کهطوریباشد، بهیمعملیات کشاورزی 

بیشتری بوخند با استفاخه از تجربیات گذشته عملدرخ بیشتری برخاشات  
ی روخر تصقیقای   (Fattahi et al., 2015) همدااران  وفتاحی  کرخند.

دند کاه بایم   نقش سابقه خر عملدرخ وغندرقناد باه ایام نتیجاه رسای     
بوخناد  بیشاتر   و ساابقه کسانی که خارای سم  کشاورزان مورخ مطالعه،
خاری را نسبت به کشاورزان کام سام و ساابقه    عملدرخ بیشتر و معنی

 برخاشت کرخند.
خر بیم  شده برخاشترسی میزان عملدرخ نخوخ بر :سواد کشاورز

لدارخ  کشاورزان با سطح سواخ متفاوت نشان خاخ که بیشتریم مقدار عم
کیلاوگرم خر هدتاار و    4/135ساواخ باا مقادار    یبا نخوخ به کشاورزان 

کیلاوگرم خر   5/131هم نیم خارای مدرک لیسان  و باوتر با مقادار  

هدتار اختصاص خاشت. کشاورزان با سطح ساواخ راهنماایی باا مقادار     
کیلوگرم خر هدتار کمتریم عملدرخ را به خوخ اختصاص خاخناد   4/119

طح سواخ ابتدایی و خیپلم به ترتیب عملدرخ باا مقااخیر   وکشاورزان با س
(. 9 شدلکیلوگرم خر هدتار به خوخ اختصاص خاخند ) 1/158و  1/153

رسد زمان صرف شده برای انجام عملیات کشاورزی عامال  به نظر می
خار خر بیم کشاورزان با ساطح ساواخ مختلاف    ایجاخ ایم اختالف معنی

خرصد از مالدیم بی  55به خست آمده، به اطالعات  با توجهشده است. 
یر از کشاورزی به شغل خیگر غو بهسواخ و کم سواخ ساکم روستا بوخه 
 خرصاد از افاراخی کاه خارای    37اشتغال نداشتند، ایم خر حالی بوخ که 

یا خیپلم بوخند عمدتا خارای مشااغل آزاخ غیررسامی   و مدرک متوسطه 
مالدیم بی سواخ و کم سواخ  بوخند. وجوخ وقت و تمرکز بیشتر خر گروه

هاای  نسبت به مالدیم با مدرک متوساطه و خیاپلم خر انجاام فعالیات    
کشاورزی ممدم است منجر به حصول ایم نتاایج شاده باشاد. گاروه     
 51بعدی، افراخی بوخند که خارای مدرک لیسان  و یا باوتر بوخه کاه  

گاروه باه   رسد افراخ ایم خرصد خارای مشاغل خولتی بوخند. به نظر می
خلیل خاشتم مشاغل ثابت وقت بیشتری را خر اختیار خارند. عاالوه بار   

مادیریت بهتار    رسد سطح تصصایالت بااوتر امداان   ایم، به نظر می
مزرعه را برای آنها خر مقایسه با افراخ با سطح تصصایالت متوساطه و   
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تصقیقاای کااه فتاااحی و همداااران  خرخیااپلم بااه ارمغااان آورخه باشااد. 
(Fattahi et al., 2015) ی تولیاد وغندرقناد   هاا واالش رسی جهت بر
(Beta vulgaris L.خر شهرستان ) هرسیم استان کرمانشاه به نتیجه 

فرعای باا میازان تولیاد      و شاغل مشابه رسیدند که میزان تصصیالت 
 خار خارخ.یمعنوغندر رابطه 

 

 
 اثر سن )سابقه( کشاورزان بر عملکرد نخود -2شکل 

 ها معنی خار نخواهند بوخ.خر صورت همپوشانی خطای معیار، تفاوت .باشندیم( Standard errorخطای معیار ) خهندهننشا هاستونهای عموخی بر روی یلهم 
Fig. 2- The effect of farmer experience on the yield of chickpea 

 Vertical bars indicate Standard Error. In case of overlapping of Standard Error, the differences will not be significant. 

 
 

 
 اثر میزان سواد کشاورز بر عملکرد نخود -1شکل 

 ها معنی خار نخواهند بوخ.خر صورت همپوشانی خطای معیار، تفاوت .باشندیم( Standard errorخطای معیار ) خهندهنشان هاستونهای عموخی بر روی یلهم 
Fig. 3- The effect of farmer education level on the yield of chickpea 

 Vertical bars indicate Standard Error. In case of overlapping of Standard Error, the differences will not be significant. 

 
مقایسه عملدرخ نخوخ بیم هفت سطح مختلاف   مساحت اراضی:

هدتاار( تفااوت    1تاا   1و 1تا  8 ،8تا  4، 4تا  9، 9تا  1، 1تا 7اراضی )
و خاری را خر عملدرخ نخوخ نشاان ناداخ. نتاایج آزماایش فتااحی      معنی

خر  وغندرقناد خر خصوص مصصول  (Fattahi et al., 2015) همداران
با نتایج بدست آمده همخاوانی   یزنشهرستان هرسیم استان کرمانشاه 

 خاشت.
ارزیابی میزان عملدرخ نخوخ خر بیم ساه   روستای مورد مطالعه:

مورخ مطالعه نشان خاخ که بیشتریم مقدار عملدرخ خر روستای  روستای
کیلوگرم خر هدتاار و پا  از آن خر روساتاهای     9/914وویم با مقدار

کیلاوگرم خر   4/187 و 1/118 ترتیب باا مقادار  شوربالغ و کرخه وند به
ها نشاان خاخ کاه   (. بررسی وضعیت روستا4ه شد )شدل هدتار مشاهد

تواند مرباو  باه   عملدرخ بیم ایم روستاها میتریم خلیل اختالف مهم
سدونت و یا عدم سدونت کشاورزان باشد. به ایم صورت که روستای 

شوخ، خر وویم خارای سدنه بوخه و کشاورزی توسط ساکنان انجام می
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که خرروستاهای شوربالغ تعداخ کمی ازکشاورزان ساکم هستند و حالی
هاا خر  باوخه و ماالدیم زمایم    روستای کرخه وند کامالً خالی از سادنه 

هاای  شهرهای اطراف ساکم و تنها جهت انجام امور مربو  به زمایم 
رسد حضور کشاورز و توجه کشت شده به روستا ترخخ خارند. به نظر می

بیشتر خر روستای وویم عملدرخ باوتر و عادم رسایدگی مناساب خر    
دارخ  های روستاهای شوربالغ وکرخه وند منجار باه کااهش عمل   زمیم
 های ایم روستاها نسبت به روستای وویم شده است.زمیم
 

 گیرینتیجه

بطاور کلاای نتااایج بدساات آمااده نشااان خاخ کااه خو بااار عملیااات  
ورزی خر پا یز و بهار(، هم نیم توجاه  ورزی قبل از کاشت )خاکخاک

های مدانیزه کاشت )اساتفاخه از خطای کاار خیام(، مادیریت      به روش
انتخاب تااریخ کاشات و برخاشات مناساب      های هرز و هم نیمعلف

تواناد  )کاشت خر خر اواخر اسفند ماه و برخاشت خر اوایل تیار مااه( مای   
خار عملدرخ نخوخ خر منطقاه ماورخ مطالعاه شاوخ.     باعث افزایش معنی

عالوه بر ایم خو عامل سطح سواخ و تجرباه کشااورز نیاز باه عناوان      
ند. هم نیم پدیده عوامل مهم خر افزایش عملدرخ مصصول مطرو بوخ

 مهاجرت از روستاها نیز منجر به کاهش عملدرخ نخوخ شاد. باه طاور   
تواناد باا   کلی ارزیابی عملدرخ مصصول خر شرایط واقعای مزرعاه مای   

کسب اطالعات مربو  به مادیریت و شارایط رایاج و عارف منطقاه،      
منجر به افزایش آگاهی مدیران و خر نتیجه اتخاذ تصامیمات منطباق   

 شوخ.با واقعیت 
 

 
 عملکرد نخود ازنظرتفاوت عملکرد بین روستاها  -9شکل 

 ها معنی خار نخواهند بوخ.خر صورت همپوشانی خطای معیار، تفاوت .باشندیم( Standard errorخطای معیار ) خهندهنشان هاستونهای عموخی بر روی یلهم 
Fig. 4- The effect of studied village differences on the yield of chickpea 

 Vertical bars indicate Standard Error. In case of overlapping of Standard Error, the differences will not be significant. 
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Introduction 

Yield of chickpea (Cicer arietinum L.) as the most important bean crops of Iran affected by various factors, 

including tillage for soil preparationsowing date, sowing method, sowing density, the type of crop varieties, crop 

rotation, management of pests, diseases and weeds, harvesting date, as well as social factors such as experience, 

education level of farmers and agricultural facilities. In order to assess the impact of common various factors on 

chickpea yield production, the study was conducted as field survey in Sanjabi rural district, Kermanshah, Iran. In this 

study, we tried to consider the most important agronomic and social factors affecting yield production of pea in the 

study area. 

Materials and Methods 

An experimental survey was conducted in three villages located in Sanjabi Rural district in the Kermanshah 

province in 2015 with a sampling of 85 chickpea fields. Data collection was done by two ways including completing the 

questionnaire by farmers and direct sampling of the farm. Information extracted from the questionnaire covers tillage, 

sowing date, sowing method, seed rate, seed varieties, crop rotation, weed management, harvesting date, and also social 

factor including experience, education level and the area of land owned by farmers, and village type. Sampling of farms 

was done randomly in six points of each farm using quadrate size 1m*1m and yield of chickpea were recorded. 

Results and Discussion 

The results showed that applying twice tillage before planting, using mechanized sowing techniques, weed 

management and selection of appropriate planting and harvesting date significantly increased the yield of chickpea in 

the study area. Accordingly, twice plowing in winter and before sowing in comparison with once plowing before 

sowing, with the average yield of 277.2 and 227.7 kg.ha-1, respectively , sowing in March in comparison with April, the 

average yield of 285.2 and 244.3 kg.ha-1, respectively , mechanized sowing  in comparison with hand spreading sowing, 

with the average yield of 287.2 and 245.2 kg.ha-1, respectively, seed rate of 45 in comparison with 35 kg.ha-1 for 

sowing, with the average yield of 277.6 and 235.5 kg.ha-1, respectively, mechanical weed control in comparison with 

without weed control with the average yield of 298.8 and 248.7 kg.ha-1, respectively, and harvesting date in late June 

(297.3 kg.ha-1) in comparison with harvesting date in mid-June and mid-July (275.5 and 258.5 kg.ha-1 , respectively) 

had significant differences in average grain yield of chickpea. In addition, two social factors of experience of farmers 

and education level are important factors in increasing crop yield. So, enhancing the experience of farmers resulted in 

high chickpea yield. Thus, that the highest and lowest chickpea yield was observed in the farms belonging to farmers 

over the age of 60 years and farmers aged 20 to 30 years, respectively. Farmers with high and low educational level 
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harvested more grain yield of chickpea compared to the farmers with mean educational level as well. . It seems that lack 

of farmers with average education level to agricultural activities is the reason of it. Moreover, the results showed that 

the village residence status had significant effects on chickpea yield. Residence in village with increasing the 

probability of the farmer's attention, led to an increase in the chickpea yield. 

Conclusion 

This data would be helpful in understanding the effective agronomic activities and the farmer’s attributes on 

chickpea yield in the studied area. Evaluation the crop production using real information of the fields could lead to 

increase the awareness of managers and thus taking proper decisions. 

Keywords: Chickpea production, Crop Management, Farmer characteristics, Field survey 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


