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 چكيده

های متحمال باه سارمای نخاود در شارایط کشات انتظااری و آبیااری          بررسی خصوصیات اج ای عملکرد و عملکرد ینوتیپ منظور به

آبیااری تکمیلای    .اجرا شد و سه تکرار در کشت پایی ه ینوتیپ نخود 81با  های ج ئی متعادل بلوکقالب طرح  در دو آزمایش تکمیلی،

 پاس از گرفت.  انجامبیاری اول و نی  در آغاز مرحلۀ گلدهی روز بعد از آ 20،  پس از کاشت هبالفاصلدر طی فصل رشد، شامل آبیاری 

همچناین  متار باود.    میلای  267و مجماوع بارنادگی از کاشات تاا برداشات،       تعیاین شاد  د های نخو     نمونه یصد بقارزمستان، د سرمای

داناه، عملکارد    و عملکارد داناه،   100دانه )درصد بقا، تعداد غالف در بوته، تعاداد داناه در غاالف و وزن     عملکرد یهای اج ا ویژگی

هماۀ خصوصایات   از نظار   هاا  ینوتیاپ تفاوت میاان  ، براساس نتایج گیری و ثبت شدند. اندازه ها بیولوییک و شاخص برداشت ینوتیپ

عملکرد داناۀ   ودرصد بقای زمستانه بودند  76ها دارای بیش از  درصد ینوتیپ 40. تحت شرایط آبیاری تکمیلی، معنادار بود گیری اندازه

 40ها بایش از   رصد از نمونهد 32عملکرد دانه حدود بود. در شرایط کشت انتظاری  گرم در متر مربع 100 ها بیش از درصد ینوتیپ 52

 و‘ 333MCC  ‘،’186  MCC ‘ ،’803MCC’هاای   ینوتیاپ در شارایط کشات انتظااری و آبیااری تکمیلای       . در نهایتگرم در متر مربع بود

’743MCC ‘ ناسایی شدند.های برتر ش ینوتیپکیلوگرم در هکتار  600با عملکرد بیش از 

 کشت انتظاری، نخود. بقا، درصدا، آبیاری تکمیلی، تحمل به سرم ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

حبوبات، از جمله نخاود عامال مهمای در تاأمین پاروتئین      

از ناد  قادر ان این خاانواده گیاه [.1روند ] شمار می انسان به

موجب بهباود حاصالخی ی خااک و     طری  تثبیت نیتروین،

  .[13]د نشیمیایی شو هایکاهش استفاده از کود

، نخود باا   1دۀ سازمان خواربار جهانیطب  آمار منتشرش

 8میلیاون هکتاار در جهاان حادود      1/10سطح زیرکشات  

میلیون تن از تولید جهانی حبوبات را باه خاود اختصااص    

[. براساس همین آمار، سطح زیر کشت نخاود  5داده است ]

ه ار هکتار است که از این نظر، ایران  700در ایران حدود 

ترکیه، رتبۀ چهاارم جهاان را    پس از هندوستان، پاکستان و

به خود اختصاص داده اسات. همچناین متوساط عملکارد     

کیلوگرم در هکتار است که نسابت باه    480نخود در ایران 

،، آسایا   کیلاوگرم در هکتاار   746متوسط عملکرد جهاانی ) 

کیلوگرم در هکتار، و کشورهای همسایه نظیر ترکیاه   766)

کیلوگرم در هکتار،  680کیلوگرم در هکتار، و عرا  ) 915)

 [.5کمتر است ]

هاای سارد    دلیل وجود زمساتان  بهمناط  معتدل دنیا در 

شود که این امر گااهی   صورت بهاره کشت می گیاه نخود به

که بروز   طوری سبب بروز مشکل در تولید این گیاه شده، به

تنش خشکی و گرما در اواخر دورۀ رشد رویشی و دماهای 

ی سابب کوتااه شادن مراحال     بات در مرحلاۀ رشاد زایشا   

توده و درنهایت کااهش شادید    فنولوییک و کاهش زیست

عنوان مثاال،   [. به13عملکرد دانه در گیاه نخود شده است ]

گراد در طی گلدهی، تعاداد   درجۀ سانتی 25دمای بیشتر از 

شاده را در گیااه    هاای تشاکیل   غالفگل و در نتیجه تعداد 

[. 9،  14اسات ] کاهش داده و سبب کاهش عملکارد شاده   

کشت نخود در بسیاری از مناط  معتدل ایران نیا  در بهاار   

مصاادف شادن   دلیال   گیرد و در ایان شارایط، باه    انجام می

                                                           

1 . FAO (Food and Agriculture Organization) 

هاای   درجۀ حارارت  بامرحلۀ پر شدن دانه با تنش خشکی 

، تعداد غاالف  نخود ۀتود در انتهای فصل رشد، زیستزیاد 

 . [7] شدت کاهش دارد در بوته و وزن صددانه به

کشت نخود در بسیاری از مناط  مرتفع ایران، در بهاار  

هاای   دلیل اثار تاوأم تانش    گیرد. در این شرایط، به انجام می

یابد. باا توجاه    شدت کاهش می خشکی و گرما، عملکرد به

حاصل در بهبود عملکرد نخاود در کاشات    های به موفقیت

ی، در طای چناد ساال    ا زمستانه در مناط  مدیترانه -پایی ه 

منظور بهبود  شته مطالعات دربارۀ کشت زمستانۀ نخود بهگذ

عملکرد این گیاه در مناط  مرتفع ایران نی  صاورت گرفتاه   

  عناوان مثاال، در آزمایشای در ایساتگاه     [. به19،  20است ]

هاای ماورد    تحقیقاتی مراغه مشاهده شد کاه از باین تیان   

و ‘ FLIP93-250C ‘ ،’ILWC139’بررسااای، ساااه تیااان  

’ILWC81 ‘  درجاۀ   -5/9، مقاومت زیادی در برابر سارمای

  طوری گراد بدون پوشش برف از خود نشان دادند، به سانتی

هاا بااقی ماندناد؛ ولای دو تیان اخیار،        صد بوته در 80که 

بالفاصله بعد از رسیدگی حساسیت بسیار شادیدی نسابت   

بذر نشان دادند. آزمایشی طی چند ساال زراعای     به ری ش

نظور شناسایی ارقاام متحمال باه سارمای     م ، به80-1376)

نخود برای مناط  مرتفع انجاام گرفات. در ایان آزماایش،     

نمونااه از کلکساایون نخااود مشااهد در پااایی  دو سااال  530

در م رعاااۀ تحقیقااااتی   1377-78و  1376-77زراعااای 

 [.4دانشکده کشاورزی مشهد کشت شد ]

درصد بقا پس از زمستان در نه نمونه در هار دو ساال،   

درصاد   100نمونه در یکی از دو سال،  16صد، در  در 100

درصد و در پنج نمونه نیا  در   75و در سال دیگر، بیش از 

درصد باود. نتاایج    100و کمتر از  75هر دو سال، بیشتر از 

نشااان داد کااه در کلکساایون نخااود مشااهد،   ایاان آزمااایش

های متحمل به شرایط سرد زمستان این منطقه وجاود   نمونه

-80راساس نتایج آزمایشای دیگار در ساال زراعای     دارد. ب

شاااده از  نموناااۀ انتخااااب  31ینوتیاااپ ) 33، در 1379
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و دو نموناه متحمال باه سارمای      هاای ساال قبال    آزمایش

شده توسط مرکا  تحقیقااتی ایکااردا بارای کاشات       معرفی

مهر،  6ای، در چهار تاریخ کاشت ) پایی ه در منطقۀ مدیترانه

کاشت پاایی ۀ نخاود سابب     ند،، اسف 16آبان و  11مهر،  24

های متحمل به سارما نسابت    بهبود رشد و عملکرد ینوتیپ

تنهاا عملکارد تماام     نحاوی کاه ناه    به کشت بهاره شد، باه 

های نخود در کشت پایی ه بیش از کاشت بهاره بود،  ینوتیپ

 94هاای اول و دوم و   بلکه عملکرد تماام آنهاا در کاشات   

توسط عملکارد نخاود   درصد آنها در کاشت سوم بیش از م

نمونه نخود  152[. 3بود ] های آزمایش، در کشور )در سال

کرج ’متحمل به سرما در مشهد، با چهار تیمار شاهد شامل 

31-60-12‘،  ’ILC482‘ ،’ILC3279 ‘ و’FLIP84-48C ‘

در قالب طارح ارزیاابی مقادماتی عملکارد )آگومنات، در      

د. حداقل ارزیابی ش 1383-84کشت پایی ه در سال زراعی 

گراد رسید که در  سانتیدرجۀ  -2/9دما در سال آزمایش، به 

 52بهمن ماه اتفا  افتاد. در این آزمایش، عملکارد باذر در   

کیلاوگرم در هکتاار باود.     1760از  بایش  ها درصد ینوتیپ

ها کاه بیشاترین    درصد نمونه 20درنهایت در این آزمایش، 

برترشاان،   عملکرد دانه را داشاتند، هماراه باا خصوصایات    

 [. 1بودند ] ‘کابلی’معرفی شدند که همگی آنها از تیپ 

هاادف پااژوهش حاضاار، بررساای اجاا ای عملکاارد و  

هاای نخاود متحمال باه سارمای حاصال        عملکرد ینوتیپ

های گذشاته در شارایط کاشات پاایی ه در شارایط       آزمایش

وهوایی مشهد و در شارایط آبیااری تکمیلای و کشات      آب

 انتظاری بود. 

 

 ها و روش مواد. 2

در م رعۀ تحقیقاتی  1388-89این آزمایش در سال زراعی 

 10دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسای مشاهد واقاع در    

 16درجاه و   36کیلومتری شر  مشهد با عرض جغرافیایی 

دقیقااۀ  36درجااه و  59دقیقااۀ شاامالی و طااول جغرافیااایی 

متری از سطح دریاا اجارا شاد. اقلایم      985شرقی و ارتفاع 

براساااس روش آمبااریه، ساارد و خشااک، متوسااط  مشااهد

متر و حداکثر و حداقل دماای   میلی 286بارندگی ساتنۀ آن 

است. خاک   گراد درجۀ سانتی -8/27و  43مطل  ساتنۀ آن 

  است.لوم گ ارش شده  -م رعه از نوع سیلتی

  ینوتیااپ 57ینوتیااپ شااامل   81  در ایاان آزمااایش، 

حاصال آزماایش ساال     شده برای تحمل باه سارما    گ ینی بِه

برتاار  براساااس صاافات   1383-84و  1382 -83زراعاای 

درصد، عملکرد  67)درصد سب  زیاد، درصد بقای بیشتر از 

تُن در هکتار حداقل در یک ساال و وزن صاددانۀ    1باتی 

شاده   گ ینای  به  ینوتیپ 17گرم، گ ینش شدند.  20بیش از 

 1376-77سال زراعی  های برای تحمل به سرما در آزمایش

رایاج در کشاور شاامل      ینوتیاپ  7[ و نی  4] 1377-78و 

، ‘ILC482‘ ،’ILC3279’، ‘ جاام’، ‘ کاارج’، ‘کاکااا’ارقااام

’FLIP84-48c ‘ ارزیابی شدند. با توجه به تعاداد   ’آرمان‘و

هاای ماورد مطالعاه، ایان آزماایش در قالاب        زیاد ینوتیاپ 

،  تاایی  با ساه تکارار )تتایس ساه     ی متعادلئهای ج  بلوک

مل نه بلوک در هر تکرار و نه کرت در هر بلاوک انجاام   شا

متر و فاصلۀ تکرارها از  1ها از یکدیگر  گرفت. فاصلۀ کرت

متر بود. قبل از کاشت از هار یاک از کودهاای     3یکدیگر، 

کیلوگرم  200و  100ترتیب  اوره و سوپرفسفات آمونیوم، به

 در هکتار در زمین پخش شد. 

 21هاای قبلای در    ای آزمایشه ها طب  داده این ینوتیپ

 2متار، طاول    سانتی 50فاصلۀ  هایی با  در ردی  1385  مهر

 7متار در عما     ساانتی  10متر و فاصلۀ بذور روی ردیا   

[. برای اطمینان از 1،  3، 4، 5، 8متری کاشت شدند ] سانتی

سب  شدن یکنواخت و سریع بذور، دو نوبت آبیاری، یکای  

روز بعاد از آبیااری    15ی بالفاصله پس از کاشت و دیگار 

اول، انجام گرفت. همچنین برای آبیاری تکمیلی، یک نوبت 

های  آبیاری در زمان گلدهی صورت گرفت. مبارزه با عل 
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بارندگي روزانه درجه حرارت متوسط روزانه

روز پااس از آبیاااری نوباات دوم و  20هاارز در دو نوباات، 

 فروردین، انجام گرفت.  25دیگری پس از سرمای زمستان )

های موجود در هر  تهمنظور تعیین درصد بقا، تعداد بو به

کرت در دو نوبت پیش و  پس از سرمای زمستان شمارش 

طاور   شد. در پایان فصل رشد، چهار بوته از هار کارت باه   

، اجا ای   تصادفی برداشت شد و پس از انتقال به آزمایشگاه

، تعداد دانه در غالف و  عملکرد شامل تعداد غالف در بوته

 گیری شد. وزن صددانه اندازه

های موجاود در   ، بوته ر تعیین عملکرد بیولوییکمنظو به

، توزین شدند؛ ساپس باا تاوزین     هر کرت پس از برداشت

شاده، اجا ای عملکارد و در نهایات      چهار بوتاۀ برداشات  

. عملکارد داناه نیا  پاس از      عملکرد بیولوییک تعیین شاد 

ها تعیین شاد.   و توزین دانه  کوبیدن و جدا کردن کاه از دانه

ی  از تقسیم عملکارد داناه بار عملکارد     شاخص برداشت ن

هاا و   دسات آماد. تج یاۀ داده    باه  100بیولوییک ضرب در 

و رسم  SASاف ار آماری  با استفاده از نرم ها مقایسۀ میانگین

 انجام گرفت. Excelاف ار نمودارها با استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث. 3

 وهوایی  . خصوصيات آب1. 3

گیاهان در فاصالۀ کاشات تاا     های هواشناسی، براساس داده

گاراد   سب  شدن در معرض دماهای زیر صفر درجاۀ ساانتی  

ترین می ان دما در طای ایان دوره، دو    قرار نگرفتند و پایین

،. در طی دورۀ رشد رویشای  1بود )شکل  گراد سانتیدرجۀ 

شب با دماهای زیر صفر درجاۀ   64)سب  شدن تا گلدهی،، 

ین درجاۀ حارارت )حاداقل    گراد اتفا  افتاد که کمتر سانتی

گراد باود کاه    درجۀ سانتی -10روزانه، در طول این مدت، 

وقاوع پیوسات.    اسافند باه   9و  8دی، و  14هاای   در تاریخ

 30 گراد در  درجۀ سانتی -5همچنین سرمای دیررس بهاره )

فروردین ماه، در اواخر رشد رویشای و هم ماان باا آغااز     

هاای دارای   شاب وقوع پیوست. مجماوع تعاداد    گلدهی، به

یخبندان و نی  روزهاای باا پوشاش بارف طای ایان دوره،       

روز بود. مجموع مقدار بارندگی در طای   13و  64ترتیب  به

 58متر بود کاه در طای    میلی 267دورۀ کاشت تا برداشت، 

های بایش   ،. تعداد بارندگی1مورد بارندگی رخ داد )شکل 

تاا خارداد    هاای دی  مورد بود که در ماه 11متر،  میلی 10از 

 اتفا  افتاد.
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 در کشت انتظاری  درصد بقا. 2. 3

درصاد متفااوت    97تاا   52ها از  درصد بقا در میان ینوتیپ

از نظر درصد بقا، در بین  ،P≤05/0) تفاوت معناداریو  بود

هااا، ینوتیااپ  هااا مشاااهده شااد. از میااان ینوتیااپ ینوتیااپ

’728MCC ‘ هااای و ینوتیااپ ،درصااد کمتاارین  52بااا 

’779MCC ‘782’ وMCC ‘درصاد،   96و  97ترتیاب باا    به

. گیاهان رقام  بیشترین درصد بقا را به خود اختصاص دادند

  طور کامل از بین رفتند. نی  به‘ آرمان’

 

 . درصد بقای زمستانه در آبياری تكميلی    3. 3

براساس نتایج، دامنۀ درصد بقای ارقاام ماورد آزماایش، از    

فااوت میاان   درصاد متغیار باود و در نتیجاه ت     96صفر تاا  

هاای   ،. ینوتیاپ P≥05/0معنادار شد ) از این نظر ها ینوتیپ

’808MCC‘ ،’488MCC ‘ 758’وMCC‘96ترتیب باا   ، به ،

 یهاااا  درصاااد دارای بیشاااترین، و ینوتیاااپ   91و  92

’361MCC‘ ،’800MCC ‘ 78’وMCC ‘  بااا درصااد بقااای ،

دهنادۀ  صفر، کمترین درصد بقا را دارا بودند. این امر، نشان

های متحمل به سرمای نخود بومی نسبت به  ینوتیپ برتری

 .ارقام نخود تجاری کشور در این آزمایش است

از  نخاود  با پیشرفت رشاد گیااه   ،ناطب  گ ارش محقق

از مقاومت به سرمای آن کاسته ، سمت گلدهی زنی به جوانه

. در آزمایشی دیگار نیا  مشااهده کردناد کاه      [19] شود می

ر اواخر مرحلۀ رشد رویشای  حساسیت به سرما در نخود د

حداکثر تحمال  است.  ای بوده  بیشتر از مرحلۀ رشد گیاهچه

 گیااه  برگای  در مرحلۀ سه تاا شاش   ،به سرمای نخودفرنگی

 گیاه به ذخایر دانه وابساته  ،رشد ۀزیرا در مراحل اولی ،است

 [.2] شود پس از آن مرحلۀ اتوتروفی آغاز می است و 

 

 شرایط کشت انتظاری  در تعداد غال  در بوته. 4. 3

هااای مااورد  عااداد غااالف پاار در بوتااه در میااان ینوتیااپت

هاا باا    متغیار باود. تفااوت ینوتیاپ     33تاا   4یابی، از شارز

، باود. در ایان باین،    P≤05/0) معناادار  این نظر یکدیگر از

 هااای غااالف و ینوتیااپ 4بااا  ‘781MCC’ هااای ینوتیااپ

’477MCC‘ ،’766MCC ‘ 283’وMCC‘  غاااالف،  5باااا

ترتیب  به ‘458MCC’ و ‘743MCC’ های رین و ینوتیپکمت

غالف، بیشاترین تعاداد غاالف پار در بوتاه را       31 و 33با 

در این مطالعه، همبستگی مثبات و معنااداری باین    . داشتند

سب  شدن تاا گلادهی    در بوته با طول دورۀ رتعداد غالف پُ

(*12/0r=، 40/0**) در بوتاه  ، تعداد شااخهr= ، مجماوع  و

)جادول   داشات  وجود،، =45/0r**) ها در بوته طول شاخه

نخود تعداد غالف در بوته را نسبت باه   ۀکشت زمستان .،1

ثیر ساه  أدر بررسای تا   [.11 ، 12داد ]کشت بهااره افا ایش   

فااروردین، کمتاارین  15دی و  13آذر،  13شاات، اتاااریخ ک

تعداد غالف در بوته را در کاشات فاروردین مااه مشااهده     

 30باار روی  1378-79شاای در سااال آزمایدر . [2] کردنااد

آباان،   13مهار و   26ینوتیپ متحمل به سرما در دو تااریخ  

ها در که از نظر تعداد غالف در بوته، ینوتیپ مشخص شد

کاه   طاوری هبا  داشاتند، شت تفاوت معنااداری  ادو تاریخ ک

طور متوساط  هتعداد غالف در بوته در گیاهان کاشت دوم ب

افا ایش  دلیال  ت اول باود.  از گیاهان کشا  بیشتر درصد 50

دو عامل دورۀ رشد رویشی و تعداد بوتاه در   ،تعداد غالف

  [.4شد ] واحد سطح ذکر

 

در شورایط آبيواری    در بوتوه  پور  تعداد غوال  . 5. 3

 تكميلی  

، گسااترۀ تعااداد غااالف در بوتااه در میااان براساااس نتااایج

غالف متغیر باود و   290تا  24ه از عی مورد مطالها ینوتیپ

 ،،P≥05/0) معنادار بود تفاوت میان آنها از این نظر ور ازاین

، ‘808MCC’و ‘ 361MCC‘ ،’258MCC’ یهاااا ینوتیاااپ

و  ،نیشاااتریب غاااالف، 244 و 253، 290 ترتیاااب باااا باااه

غااالف،  24بااا ‘53MCC’ و‘ 724MCC’ی هااا ینوتیااپ
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در این آزمایش،  در بوته را دارا بودند غالف تعداد نیکمتر

رشاد   باا طاول دورۀ   بوتاه  درف تعداد غالهمبستگی میان 

، ،=47/0r**)، طول دورۀ رشاد زایشای   ،=51/0r**)رویشی 

و ارتفااع بوتاه    ،=52/0r**)در بوتاه   ها مجموع طول شاخه

(**30/0r=،   باا افا ایش   2، مثبت و معنادار باود )جادول .،

هاا افا وده    طول دورۀ رشد رویشی بر تعداد و طول شااخه 

افا ایش   نیا   در بوتاه شود که در نتیجاه تعاداد غاالف     می

نتیجاه   تاوان  ترتیب، در ایان دو آزماایش مای    بدین یابد. می

که در آبیااری تکمیلای نسابت باه کشات انتظااری        گرفت

علت سب  شدن یکنواخت بذور و همچنین رشد رویشای   به

 تر نتایج بهتری حاصل شده است.   مطلوب

 در شادۀ نخاود    براساس مطالعۀ چنادین تیان اصاالح   

 تر، با طول روز کوتاه کمهای  درجۀ حرارت، کاشت زمستانه

و به گیاه اجاازه   کند میرویشی گیاه را طوتنی  مرحلۀ رشد

 ،ترتیب بدین. رویشی خود را گسترش دهد ساختاردهد  می

جااذب بیشااتر تشعشااع فعااال  ۀشاادن زمیناا  ضاامن فااراهم

شود کاه ایان    بیشتری نی  تولید می شاخۀتعداد ، فتوسنت ی

ثیر زیادی در تولید غالف در بوته دارند جانبی تأهای  شاخه

در مورد اف ایش تعاداد غاالف    متعددی  های گ ارش .[10]

های زمستانه نسبت به بهااره ارائاه شاده     در بوته در کاشت

علت اف ایش عملکارد گیاهاان نخاود،     [.7 ، 12، 16] است

شده در آبان نسابت باه تااریخ     عدس، لوبیا و باقالی کشت

ایش میااانگین وزن دانااه و تعااداد  کاشاات فااروردین، افاا  

 [.18ذکر شده است ] دار های دانه غالف

 

 صددانه در شرایط کشت انتظاری وزن . 6. 3

باین   ،گرم متغیر بود و از این نظر 45تا  13از  صددانهوزن 

، وجاود داشات. در   P≤05/0) معنااداری  تفاوتها  ینوتیپ

 پیا گارم و ینوت  13باا   ‘441MCC’ یها ینوتیپ ،این میان

’800MCC‘  هاااای و ینوتیاااپ ،گااارم کمتااارین 17باااا 

’338MCC‘ 426’ وMCC‘ گاارم  41و  45ترتیااب بااا  بااه

 منفاای و همبسااتگی بیشااترین وزن صااددانه را دارا بودنااد.

در بوتاه   رباا تعاداد غاالف پُا     صاددانه معناداری بین وزن 

(**09/0r=-براساس مشاهدات این آزمایش، ، مشاهده شد .

مثبات و معناادار باود     ،درصد بقا و صددانهبین وزن  ۀرابط

(**10/0r=،تری داشتنددرشت ۀهایی که دان یعنی ینوتیپ ؛، 

بیشتری داشته ی توانسته بودند در شرایط سخت زمستان بقا

 ،.1)جدول  باشند و بهتر سب  کنند

 یاباد کااهش مای   صددانهنخود، وزن  ۀدر کشت زمستان

دانه صدوزن  میانگین ی دیگردر تحقیق ،عنوان مثال . به[15]

 7/31و در کاشات بهااره    7/30در تیمارهای کشت پاایی ه  

دانه تحات  صاد ، وزن یاک آزماایش   در .[10] مشاهده شد

ثیر دو عامل یعنی تعداد دانه در غالف و قدرت تخصیص أت

کاه ارقاامی    طاوری به ،ها قرار گرفت مواد فتوسنت ی به دانه

ری داشاتند.  بیشات  صددانۀآنها کمتر بود، وزن  ۀکه تعداد دان

کمتاری   ۀهایی که تعاداد دانا   در آزمایش حاضر نی  ینوتیپ

 [.4] بیشتری بودند صددانۀداشتند، دارای وزن 

 

 . وزن صددانه در شرایط آبياری تكميلی  7. 3

 هاای  براساس نتایج، گسترۀ وزن صددانه در میاان ینوتیاپ  

گرم متغیار باود؛ ازایان رو     3/49تا  3/14آزمایش، از مورد 

های  ،. ینوتیپP≥05/0بود )معنادار آنها از این نظر تفاوت 

’39MCC‘ ،’770MCC ‘ 459’وMCC‘3/49ترتیب باا   ، به ،

، ‘186MCC’هاای   و ینوتیاپ  گرم، بیشترین  9/30و  1/32

’769MCC ‘ 738’وMCC‘و  2/15، 3/14ترتیااب بااا   ، بااه

 گرم، کمترین وزن صددانه را دارا بودند.  0/16

ری و بهااره از نظار مقادار وزن    بین تاریخ کاشت انتظا

[. در کشات  17صددانه، اختالف معنااداری وجاود نادارد ]   

پایی ه و بهارۀ نخود، وزن صددانۀ نخود تحت تاأثیر تااریخ   

که گیاهان کشت پایی  نخاود،    طوری کاشت قرار گرفت، به

وزن صددانۀ بیشتری نسبت به گیاهان کشت بهااره داشاتند   

[13.] 
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نخود در شرایط  یهای متحمل به سرما ژنوتیپ تگی بین صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکردضرایب همبس .1 جدول
 (1388-89كشت انتظاری )دیم( در مشهد )سال زراعی 

 SE EF FR PH BPP BLP SP PP SNP 100S SY BY HI 

SE 1             

EF 45/0 1            

FR 81/0 81/0 1           

PH 08/0 02/0 08/0 1          

BPP **42/0 *09/0 **49/0 **56/0 1         

BLP **08/0 28/0 27/0 39/0 **17/0 1        

SP **17/0 **45/0 **42/0 21/0 36/0 **17/0 1       

PP 71/0 **12/0 02/0 34/0 **40/0 **45/0 11/0 1      

SNP **34/0 **43/0 **43/0 18/0 **25/0 11/0 14/0 **83/0 1     

100S 41/0 26/0 32/0 30/0 32/0 **10/0 21/0 *09/0- 17/0 1    

SY **17/0 **23/0 14/0 **21/0 24/0 10/0 16/0 25/0 **54/0 27/0 1   

BY 47/0 68/0 17/0 24/0 **32/0 **36/0 47/0 **39/0 **46/0 27/0 27/0 1  

HI 01/0- **27/0 06/0 05/0 04/0 07/0 17/0* *56/0 02/0 08/0 39/0 19/0 1 

 درصد. 1سطح احتمال در درصد، **: معنادار  5در سطح احتمال  *: معنادار
SE تعداد روزهای كاشت تا سبز شدن؛ :EF تعداد روزهای سبز شدن تا گلدهي؛ :FR تعداد روزهای گلدهي تا رسیدگي؛ ::PH   100:ارتفاع بوتهه؛S 100وزن 

: وزن SWP: تعهداد دانهه در غهالف؛    SPP: تعداد غالف پُر در بوته؛ PP: درصد بقا؛ SPها در بوته؛  مجموع طول شاخه  BLP:بوته؛ : تعداد شاخه درBPPدانه؛ 
 : شاخص برداشت.   HI: عملكرد زیستي؛ و BY: عملكرد دانه؛ SYدانه در بوته؛ 

 

 در شرایط کشت انتظاری  عملكرد دانه. 8. 3

 77تا  7ای مورد آزمایش، از ه عملکرد دانه در میان ینوتیپ

گرم در متر مربع متغیر بود. از نظار عملکارد داناه در متار     

هاای ماورد    ، بین ینوتیپP≤05/0) مربع، تفاوت معناداری

و گارم   7باا   ‘746MCC’ آزمایش وجود داشات. ینوتیاپ  

 هاای  و ینوتیاپ  ،گارم کمتارین   11با  ‘773MCC’ ینوتیپ

’186MCC‘ 333’ وMCC‘ گرم داناه   77و  69ترتیب با  به

 مثبت و همبستگید. شتندر متر مربع بیشترین عملکرد را دا

دورۀ رشد رویشی )روزهاای   معناداری بین عملکرد دانه با

 دورۀ رشاد زایشای   ،،=17/0r**)،، سب  شادن تاا گلادهی   

 ،، ارتفااع بوتاه  =23/0r**) ،،گلدهی تا رسایدگی )روزهای 

(**21/0r= ، 54/0**وزن دانه در بوته )وr=،، وجود داشت 

 ،.1)جدول 

 . عملكرد دانه در شرایط آبياری تكميلی9. 3

هاای   براساس نتایج، دامنۀ عملکارد داناه در میاان ینوتیاپ    

گارم در متار مرباع     3/201تاا   0/49نخود مورد مطالعاه از  

متغیر و در نتیجاه، تفااوت آنهاا از ایان نظار معناادار باود        

(05/0≤P488’هااااای  ،. ینوتیااااپMCC ‘ ،’808MCC ‘ و

’770MCC ‘گارم در   3/191و  6/197، 3/201ترتیب باا   به

، ‘ 811MCC’هاااای  و ینوتیاااپ متااار مرباااع، بیشاااترین؛

’781MCC ‘ 783’وMCC ‘و  8/53، 0/49بااا  ترتیااب بااه

 گرم در متر مربع، کمترین عملکرد دانه را داشتند.  2/56

در این آزمایش، همبستگی عملکرد دانه باا طاول دورۀ   

زایشاای   ،، طااول دورۀ رشااد =r 64/0**رشااد رویشاای ) 
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(**27/0 r= ( 14/0*،، ارتفاع بوتاه r=  در  هاا  ،، تعاداد شااخه

در بوتااه  هااا ،، مجمااوع طااول شاااخه  =r 46/0**بوتااه )

(**36/0 r=( 33/0**،، تعداد غالف در بوته r=  تعداد داناه ،،

،، مثبت و =20/0r**، و وزن صددانه )=33/0r**در غالف )

تاوان در ایان دو    ترتیاب، مای   ن. بدی،2)جدول معنادار بود 

تأثیرات مثبت در اثر بهبود صفات  که نتیجه گرفتآزمایش 

و اجا ای عملکارد در کشات پاایی ه       ، مورفولوییک فنولوییک

 شده است. های مورد بررسی سبب اف ایش عملکرد در ینوتیپ

محققان دو ینوتیپ نخود را در سه محال باا بارنادگی    

متار   میلی 257و  356، 457با ترتیب  زیاد، متوسط و کم )به

، در دو کشت زمستانه و بهااره  ،بارندگی در طی فصل رشد

محیط، ینوتیپ و اثار متقابال آنهاا بار     . [21بررسی کردند ]

عملکاارد دانااه و عملکاارد بیولوییااک تااأثیرات معناااداری  

داشتند. مقادیر عملکرد دانه و عملکرد بیولوییاک در تماام   

ب، در کشت زمستانه نسابت  ویژه در شرایط مرطو موارد به

به کشت بهاره بیشتر بود. مجموع تعداد غالف در هر گیااه  

تار نسابت باه محایط      نی  در همۀ موارد در محیط مرطاوب 

تر و در کشت زمستانه نسبت به کشت بهااره بیشاتر    خشک

تار   صد غالف پوک ضمن اینکاه در محایط خشاک    بود. در

د در کشت نسبت به محیط مرطوب بیشتر بود، در همۀ موار

بهاره نسبت به کشت زمستانه، اف ایش نشاان داد. شااخص   

تار   تر نسبت باه محایط خشاک    برداشت در محیط مرطوب

بیشتر بود، ضمن اینکه وزن صاددانه، چنادان تحات تاأثیر     

 [.21قرار نگرفت ]

سااله در زمیناۀ کشات     پژوهشگران ضامن تحقیقای ده  

ند در زمستانه و بهاره در سه منطقاۀ جداگاناه اظهاار داشات    

مادت آن   هایی که بارندگی از مقادار متوساط طاوتنی    سال

منطقه کمتر بود، در اثر تنش خشکی حاصل، عملکرد داناه  

شدت کاهش یافت. آنها همبستگی مثبت و معنااداری   نی  به

بین بارندگی فصلی و عملکرد بذر در هر دو کشت زمستانه 

[. میاانگین عملکارد کشات    13دسات آوردناد ]   و بهاره باه 

درصاد بیشاتر از کشات بهااره      70سالۀ نخاود زمساتانه    ده

گ ارش شد. محققان اف ایش طاول دورۀ رشاد رویشای در    

کاشت زمستانه نخود را عامال اصالی افا ایش بیومااس و     

عملکرد زیاد کشت زمستانه نخاود دانساتند و در آزماایش    

هایی را کاه در زمساتان کشات     خود، پتانسیل عملکرد تین

 [. 12کیلوگرم در هکتار ذکر کردند ] 4000شده بودند تا 

تیان نخاود طای دو ساال زراعای در       40طی بررسی 

کاشت پایی ه در مناط  غرب ایران گ ارش شد که در باین  

های آزمایشی، تفاوت معناداری از نظار عملکارد داناه     تین

 3000. در این آزمایش، بیشترین عملکرد دانه  وجود داشت

کیلوگرم در هکتاار باود،    800کیلوگرم و کمترین عملکرد، 

هاای نخاود در    طاور معماول بهتارین تیان     که باه  درحالی

تاا   800، عملکاردی باین    های بهاره در این منااط   آزمایش

. ازآنجا که متوسط کردند کیلوگرم در هکتار تولید می 1000

طای دو   شاده  های آزماایش  عملکرد دانه برای همۀ ینوتیپ

ر بود، نتیجه گرفته شد کیلوگرم در هکتا 1800سال، حدود 

دلیل استفاده از رطوبت کاافی  که اف ایش عملکرد نخود، به

 [. 17در کاشت پایی ه بوده است ] تر و دورۀ رشد طوتنی

مطالعات در مورد همبستگی بین صافات مختلا  گیااه    

ای نشاان داده اسات    نخود در شرایط دیم در نواحی مدیترانه

،، ارتفاع =r 90/0**)گیاه که عملکرد نخود با تعداد غالف در 

، و نی  تعداد دانه =r 35/0**،، وزن ه اردانه )=r 72/0**گیاه )

مثبات و    ، همبساتگی =32/0r**در گیاه باا وزن ه ارداناه، )  

 منااط   در ،. در هماین راساتا،  1اند )جادول   ی داشتهمعنادار

بهباود   تاوان  مای ی مناسب، ها ای، با گ ینش ینوتیپ مدیترانه

عملکرد نظیر تعاداد غاالف در گیااه، وزن     ای در اجمناسبی 

 [ . 11] ه اردانه و درنهایت عملکرد دانه نی  مشاهده کرد

 

 بيولويیک در شرایط کشت انتظاری عملكرد . 10. 3

 187تاا   58، از شاده  های آزماایش  ینوتیپ د زیستیعملکر

این نظر، تفاوت معنااداری   ازو  گرم در متر مربع متغیر بود

(05/0≥P، های مورد آزماایش وجاود داشات.     ینوتیپ بین
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با  ‘333MCC’گرم و ینوتیپ  174با  ‘803MCC’ینوتیپ 

، ‘283MCC’ هاااای و ینوتیاااپ ،گااارم، بیشاااترین  187

’727MCC‘ 773’ وMCC‘ و ینوتیااپ 64یااک بااا   هاار 

’811MCC‘  داشتندرا  زیستیگرم، کمترین عملکرد  58با .

و تعاداد   زیساتی بین عملکرد همبستگی مثبت و معناداری 

 ها در بوتاه  طول شاخه مجموع ،،=32/0r**)در بوته  شاخه

(**36/0r=،،  39/0**)در بوتاه   رتعداد غالف پُاr= ، و وزن

بین طاول دورۀ  وجود داشت، اما ، ،=46/0r**دانه در بوته )

 زیساتی باا عملکارد    و نی  عملکارد داناه   رویشی و زایشی

 .،1)جدول  ارتبا  خاصی مشاهده نشد

 

 لكرد بيولويیک در شرایط آبياری تكميلی  . عم11. 3

براساااس نتااایج، گسااترۀ عملکاارد بیولوییااک در میااان      

گارم در متار    2177تا  113از  شده بررسیی نخود ها ینوتیپ

معناادار باود   تفاوت آنها از ایان نظار    در نتیجهمربع متغیر و 

(05/0≥P758’هااااای  ،. ینوتیااااپMCC‘ ،’808MCC ‘ و

’770MCC‘در متار    گارم  1982و  2026، 2177ترتیب با  ، به

و ‘ MCC‘ ،’458MCC 773’هاای   مربع بیشترین، و ینوتیاپ 

’780MCC‘در متر مربع، گرم  280و  125، 113ترتیب با  ، به

کمتاارین عملکاارد بیولوییااک را داشااتند. در ایاان آزمااایش، 

همبستگی میان عملکرد بیولوییک با طول دورۀ رشد رویشی 

(**53/0 r=17/0**یشاای )،، دورۀ رشااد زا r= ارتفاااع بوتااه ،،

(*27/0 r=54/0**در بوته ) ها ،، مجموع طول شاخه r= وزن ،،

، و نی  =r 49/0**،، تعداد غالف در بوته )=29/0r**صددانه )

   .،2)جدول ، مثبت و معنادار بود =49/0r**عملکرد دانه )

 

 های متحمل به سرمای نخود  لکرد و عملکرد ژنوتیپ. ضرایب همبستگی بین صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، اجزای عم2جدول 
 ( 1388-89در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد )سال زراعی 

 SE EF FR PH BPP BLP SP PP SNP 100S SY BY HI 

SE 1             

EF **43/0- 1            

FR **21/0 047/0 1           

PH **23/0 **85/0 061/0 1          

BPP 006/0 **31/0 **29/0 14** 1         

BLP **31/0 **68/0 **65/0 *27*/0 30/0** 1        

SP 011/0 **51/0 **24/0 02/0 *15/0 **35/0 1       

PP *13/0 **51/0 **47/0 05/0 30/0** **52/0 *14/0 1      

SNP 01/0 **33/0 **43/0 03/0 40/0** 11/0 14/0 **83/0 1     

100S *14/0 **41/0 **37/0 **24/0 0/46** **36/0 **31/0 **17/0 05/0- 1    

SY **28/0 **64/0 **27/0 **14/0 *46/0 **36/0 **47/0 **33/0 **33/0 **20/0 1   

BY **20/- **53/0 **17/0 11/0 *27/0 **54/0 **72/0 **49/0 03/0 **29/0 **49/0 1  

HI 15/0- **22/0 **46/0 19/0 32/0** 07/0 **27/0 06/0 02/0 **48/0 **39/0 **19/0 1 

 درصد. 1سطح احتمال در درصد، **: معنادار  5در سطح احتمال  *: معنادار

SE تعداد روزهای كاشت تا سبز شدن؛ :EF تعداد روزهای سبز شدن تا گلدهي؛ :FR    تعداد روزهای گلهدهي تها رسهیدگي؛ ::PH    100:ارتفهاع بوتهه؛S  وزن

: وزن SWP: تعداد دانه در غالف؛ SPP: تعداد غالف پُر در بوته؛ PP: درصد بقا؛ SPها در بوته؛  مجموع طول شاخه  BLP:تعداد شاخه در بوته؛: BPPصددانه؛ 

 : شاخص برداشت.   HI: عملكرد زیستي؛ و BY: عملكرد دانه؛ SYدانه در بوته؛ 
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 با افا ایش  کشت پایی ه گیاهانکه  نتیجه گرفت توان می

از رطوبات   تار  دورۀ رشد رویشی و اساتفادۀ مناساب   طول

شدۀ خاک در شرایط مناسب محیطی، تعداد شااخه و   ذخیره

مجموع طول شاخه و در نتیجاه بیومااس خاود را افا ایش     

 .دنده می

با توجه به تأثیرات مثبات کاشات پاایی ه بار عملکارد      

باا   کشت پایی ه گیاهانکه   نتیجه گرفت توان بیولوییک، می

از  تار  دورۀ رشاد رویشای و اساتفادۀ مناساب     ولط اف ایش

شدۀ خاک در شرایط مناسب محیطی، تعاداد   رطوبت ذخیره

شاخه و مجموع طول شاخه و در نتیجاه بیومااس خاود را    

مقدار بیوماس و شاخص برداشت در هار  . دنده اف ایش می

را در تعیین تأثیر  بیشترین ،نخود ۀدو کاشت زمستانه و بهار

ترین معیاار   این دو صفت، مهم رو ازایند. عملکرد دانه دارن

انتخااااب بااارای افااا ایش عملکااارد نخاااود در ناااواحی 

اساس اظهارات آنها، بهبود عملکارد گیااه    اند. بر ای مدیترانه

دلیل اف ایش رشد رویشی و تأمین مطلوب مخاازن   نخود به

شود. رشد  های رویشی مشاهده می زایشی گیاه، توسط اندام

موجاب  ، دنشاو  ه در پایی  کشات مای  رویشی در گیاهانی ک

تولیاد در  پتانسایل   ،و درنهایات  شود میبهبود بیوماس گیاه 

  .[13] یابد اف ایش میگیاه 

 

 در شرایط کشت انتظاری شاخص برداشت. 12. 3

های تحت آزمایش، از  در میان ینوتیپدر  شاخص برداشت

از ایان   هاا  بین ینوتیپ و بود درصد متغیر 49تا  10حدود 

 های ، وجود داشت. ینوتیپP≤05/0) فاوت معناداریت نظر

’746MCC‘ 800’ وMCC ‘درصاد و   12و  10ترتیب با  به

درصد،  47با  ‘719MCC’و 49با  ‘441MCC’ های ینوتیپ

 بیشترین شاخص برداشات را باه خاود اختصااص دادناد.     

 20کمتاار از  هااا ینوتیااپ درصااد 7 درشاااخص برداشاات 

درصاد   41نی  بیشاتر از   ها ینوتیپ درصد 10درصد، و در 

شااخص  باین   همبستگی مثبت و معنااداری . ،7)شکل  بود

، ،=27/0r**ساب  شادن تاا گلادهی )    روزهاای  برداشت با 

دهای تاا رسایدگی     ، غالف،=32/0r**گلدهی تا رسیدگی )

(**30/0r=،، ( 17/0**درصد بقاr= ، در  رو تعداد غالف پُا

 .،1وجود داشت )جدول  ،=56/0r**)بوته 

 

 شاخص برداشت در شرایط آبياری تكميلی  . 13. 3

ی مورد ها براساس نتایج، دامنۀ شاخص برداشت در ینوتیپ

رو تفااوت   درصد متغیر باود؛ ازایان   7/29تا  9/3از مطالعه 

هااای  ،. ینوتیااپP≥05/0) بااود آنهااا از ایاان نظاار معنااادار

’792MCC‘ ،’723MCC ‘ 771’و MCC‘باااا  ترتیاااب   ، باااه

هااای  د، بیشااترین؛ و ینوتیااپ درصاا 0/27و  8/28، 7/29

’811MCC‘ ،’738MCC ‘ 780’وMCC‘9/3ترتیب باا   ، به ،

در درصد، کمترین شاخص برداشت را داشاتند.   0/5و  8/4

این آزمایش، همبستگی شااخص برداشات باا طاول دورۀ     

،، =46/0r** ،، دورۀ رشد زایشای ) =22/0r**رشد رویشی )

، و =48/0r**،، وزن صااددانه )=r 32/0*ارتفاااع بوتااه ) 

ترتیاب  بدین. ، مثبت و معنادار بود=39/0r**عملکرد دانه )

های نخود با بهبود صافات   توان مشاهده کرد که ینوتیپ می

و اسااتفادۀ فنولوییااک، مورفولوییااک و اجاا ای عملکاارد  

شدۀ خااک در شارایط مناساب     از رطوبت ذخیره تر مناسب

 .دهند یم شیخود را اف ا عملکردمحیطی، 

یوزیلنااد نشااان داد شاااخص برداشاات  تحقیقااات در ن

گیاهان در کاشت زمستانه کمتر از کاشت بهاره بود و یکای  

از دتیل اصلی کاهش شاخص برداشت در کاشات زودتار   

[. در آن آزماایش  21ومیار زمساتانه باود ]   )زمستانه،، مرگ

گیاهان پایی ه زودتر از گیاهاان کاشات بهااره وارد مرحلاۀ     

ا باه دلیال مصاادف شادن     ه گلدهی شدند و بسیاری از گل

هاای کام، ریا ش کردناد و      دورۀ گلدهی با درجۀ حرارت

شدت کاهش یافت.  بنابراین تعداد غالف در واحد سطح، به

در تحقیقات در مشهد مشاهده شد کاه شااخص برداشات    

در گیاهان کاشت پایی ه در کال، بایش از کاشات بهااره و     
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مهار   6آبان بیش از تاریخ کاشت  11مهر و  24تاریخ کاشت 

رسد کاهش شاخص برداشات در   نظر می اسفند بود. به 16و 

دلیل افا ایش نسابت رشاد     اسفند، به 16مهر و  6های  کاشت

 [.  4رویشی گیاهان به رشد زایشی آنها بوده است ]

 

 گيری نتيجه. 4

در شرایط کشات انتظااری و آبیااری تکمیلای      ،کلی طورهب

 و‘ 333MCC‘، ’186MCC‘، ’803MCC’ هاااای ینوتیاااپ

’743MCC ‘   کیلاوگرم در هکتاار    600با عملکارد بایش از

توان نتیجه گرفت کاه باا کشات پاایی ۀ      میناسایی شدند. ش

ارقام متحمل به سرمای نخود و همچنین آبیااری تکمیلای،   

، در عملکارد نخاود را    برابار  5/2چشامگیری )تاا    اف ایش

آماده از   دسترو عملکردهای به توان انتظار داشت. ازاین می

رساد و پیشانهاد    نظار مای   های مذکور امیدبخش به نوتیپی

های یادشده در شرایط آبیااری تکمیلای در    شود ینوتیپ می

 کار گرفته شوند. مناط  مشابه به
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