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  چكيده

و در شـرايط   هاي نخود متحمل بـه سـرما در كشـت پـاييزه     اجزاي عملكرد و عملكرد ژنوتيپ ،نولوژيك، مورفولوژيكمنظور ارزيابي خصوصيات ف به
 9در ايـن مطالعـه،   . در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسـي مشـهد انجـام گرفـت     1385-86، آزمايشي در سال زراعي آبياري تكميلي

مـاه در قالـب طـرح آمـاري      ، در ابتـداي آبـان  )رقم نخـود رايـج در كشـور   ( عنوان شاهد به 12-60-31 كرج  راه رقمهم متحمل به سرما به نخود ژنوتيپ
، مورد بررسـي  )دهي روز پس از آبياري اول و در زمان گل 20بالفاصله پس از كاشت، (و با انجام سه نوبت آبياري چهار تكرار  با هاي كامل تصادفي بلوك

متحمـل بـه   هـاي   تفاوت ميـان ژنوتيـپ  ، اي بر اثر سرما كامالَ از بين رفت شاهد آزمايش در همان مرحله گياهچه كه در حالي نتايجبر اساس . ندقرار گرفت
، تعـداد  بوتـه تعداد غالف در (ها در بوته، اجزاي عملكرد  ، تعداد و طول شاخهبوتهشده شامل طول دوره رويشي، ارتفاع  گيري از نظر خصوصيات اندازه سرما

عملكـرد دانـه بـا طـول دوره      تگي بـين همبسـ . )p≥05/0(دار بـود   و همچنين عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيـك، معنـي   )دانه 100نه در غالف و وزن دا
گـرم در مترمربـع، بـاالترين     231بـا   291MCCژنوتيپ . دار بود ، مثبت و معني)=68/0r٭٭(دهي تا رسيدگي  و گل) =71/0r٭٭(دهي  سبزشدن تا گل

بـا توجـه بـه    . بعـدي قـرار گرفتنـد    هـاي  تبـه در ر ،گرم در مترمربع 217و  229ترتيب با  به 207MCCو  349MCCهاي  را داشت و نمونه دانه ردعملك
 رايطدر ش يعملكردهاي مناسباز ، در اين آزمايش هاي ارزيابي شده مونهن بيشتررسد  نظر مي ، به)كيلوگرم در هكتار 410(ميانگين عملكرد نخود در كشور 
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در  سازمان خـوار و بـار جهـاني    بر اساس آمار گزارش شده توسط
ايران ، در دنيا كشور توليد كننده نخود  51حدود  در ميان ،2007سال 
از سـطح  % 5/6حـدود  ( هكتار سطح زير كشت هزار 755 را بودنبا دا

 مسـو در مقـام   ،پاكسـتان  و هندكشورهاي پس از  ،)زير كشت جهاني
بـا حـدود    نخود در ايرانعملكرد  بر اساس همين آمار،). 12( قرار دارد

اي در ميان كشوره 47و با قرار داشتن در رتبه در هكتار كيلوگرم  410
                                                            

اعضاي هيئت علمي دانشكده كشـاورزي و پژوهشـكده علـوم     به ترتيب -5و  4، 1
  گياهي، دانشگاه فردوسي مشهد

  ) Email: Nezamiahmad@yahoo.com :نويسنده مسئول -(*
دانشجوي سابق كارشناسي ارشد زراعت دانشكده كشاورزي، دانشـگاه فردوسـي    -2

  مشهد
  اهي، دانشگاه فردوسي مشهدكارشناس ارشد پژوهشي پژوهشكده علوم گي -3

، )كيلوگرم درهكتار 798(نسبت به متوسط عملكرد جهاني توليدكننده، 
 1047(تركيــه  ماننــدو كشــورهايي ) كيلــوگرم در هكتــار 776(آســيا 

 تـر  بسيار پـايين  ،)كيلوگرم در هكتار 757( سوريهو ) كيلوگرم در هكتار
ثر در پـايين بـودن عملكـرد نخـود در     ؤمـ عوامل مهـم  از ). 12(است 

توان به عملكـرد بـالقوه    ال توسعه و از جمله ايران ميكشورهاي در ح
كارگيري محدود  به ،اي ، كاشت آنها در اراضي حاشيهپايين ارقام كنوني

هاي  تنشبروز هاي نامناسب توليد و  هاي كشاورزي، اتخاذ روش نهاده
 در اغلب نقـاط  ).1( غيرزيستي در طي فصل رشد، اشاره كرد زيستي و

طور سنتي و در بهـار   به كشت نخود عمدتاً ايران، غرب آسيا و از جمله
خصـوص در   گيـاه در طـول فصـل رشـد بـه      ،در نتيجه. گيرد انجام مي

هاي غيرزيسـتي ماننـد افـزايش دمـا و كـاهش       مراحل پاياني، با تنش
   ).19( شود رطوبت خاك مواجه مي

 منجـر بـه   ،اي در نـواحي مديترانـه   تجربه كشـت زمسـتانه نخـود   
د رويشي و قـرار گـرفتن دوره رشـد زايشـي گيـاه در      افزايش دوره رش
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همچنـين ارتفـاع گيـاه،    . حرارتي شده اسـت  شرايط مناسب رطوبتي و
تثبيت نيتروژن افزايش يافته و عملكرد نيز ميزان مصرف آب و  كارآيي
هـا   بررسي ).19(پذير شده است  تر و برداشت مكانيزه آن امكان با ثبات

 بيمـاري  ارقـام مقـاوم بـه سـرما و     كـه از  د در صـورتي نـ ده نشان مي
 ،نسبت بـه كشـت بهـاره   نخود زدگي استفاده شود، كشت زمستانه  برق

پالسـم و   تعداد زيـادي ژرم  ،در همين راستا محققان. )19( برتري دارد
تعدادي الين متحمل شامل  را نخود يالين اصالحي متحمل به سرما

 ،اي رانـه مديتبـراي كاشـت زمسـتانه در نـواحي      و مناسـب  بـه سـرما  
بايد توجه كرد كه اكثر آزمايشات در رابطـه بـا    ).20( اند شناسايي كرده

مرتفـع آسـيا در    در مناطق پست و نيمـه  ،كشت پاييزه و زمستانه نخود
گـراد   درجه سـانتي  -10شرايط زمستان بدون برف و دماهاي بيشتر از 

كـه در نـواحي مرتفـع غـرب آسـيا، در زمسـتان        بوده است، در صورتي
درجـه   -10بـه كمتـر از    ش برف وجود داشته و دما نيـز معمـوالً  پوش

كشـت زمسـتانه نخـود در منـاطق      اگرچـه  ).18(رسـد   گراد مي سانتي
 هنوز باشد، اي داراي مزاياي بسياري نسبت به كشت بهاره مي مديترانه

دليل نبود ارقام مقاوم  هاين نوع كشت در مناطق مرتفع از جمله ايران ب
  .)10( يستبه سرما مرسوم ن

در مناطقي كـه ميـزان بارنـدگي كمتـر از      اند هاظهار داشت محققان
دليل افزايش  و كشت بهاره نخود ممكن نيست، به استمتر  ميلي 400

ـ   تـوان آن  مي ،از آب در كشت زمستانه گياه توان استفاده صـورت   هرا ب
نـزوالت  ثير أت ،در آزمايشي در تركيه). 17( ديم در زمستان كشت كرد

كشـت  ديـم در   در شرايطهاي نخود  ژنوتيپعملكرد  برزمستانه  جوي
 نشـان داد كـه   نتـايج . گرفـت كشت پاييزه مورد ارزيابي قـرار   بهاره و

و ژنوتيـپ   يافـت افـزايش   % 53، كشـت زمسـتانه  عملكرد در شرايط 
C154-92Flip ترين الين در برابر خشكي در شـرايط   عنوان مقاوم به

  ).21( مزرعه معرفي شد
آزمايشات مختلفي در رابطه با تأثير آبيـاري تكميلـي بـر     ينهمچن

از جمله طي آزمايشي . عملكرد نخود در نقاط مختلف انجام شده است
هاي مختلف آبياري شامل آبياري  در تبريز، سه نمونه نخود تحت رژيم

يك نوبت آبياري در يكي از مراحل فنولوژيك (كامل و آبياري محدود 
نتايج نشـان داد كـه   . قرار گرفتند) تشكيل نيام دهي يا دهي، گل شاخه

در تيمــار آبيــاري كامــل ) گــرم در مترمربــع 257(بيشــترين عملكــرد 
دست آمد و در تيمار آبياري محدود، گياهان آبياري شـده در مرحلـه    به

   ).5(تشكيل نيام، عملكرد بيشتري نسبت به دو تيمار ديگر داشتند 
در منطقــه ديــم شــمال  يــك آزمــايش مقــدماتيدر در ايــران و 

-75در دو سـال زراعـي   زمستانه نخـود  -خراسان، امكان كشت پاييزه
بـا وجـود تلفـات زيـاد     . مورد بررسي قـرار گرفـت   1375-76و  1374

ويژه در شرايط كمبود بارنـدگي، پتانسـيل    گياهان در كاشت زمستانه به
خوب عملكرد گياهان در كشت زمستانه نسبت به بهاره، مشاهده شـد  

نمونـه نخـود در دو    530تحمل به سرماي در ادامه اين آزمايش، . )3(
در  اي يـك آزمـايش مزرعـه    در 1377-78و  1376-77 سال زراعـي 

با هدف شناسايي منابع متحمل به شـرايط سـخت زمسـتان در     مشهد
 64اين بررسي نشـان داد كـه   . مناطق مرتفع، مورد بررسي قرار گرفت

ل بـه  مـ پس از زمسـتان، بسـيار متح   نمونه در هر دو سال از نظر بقاء
نمونـه   30بر اساس شـاخص درصـد بقـاء،   در اين بررسي . سرما بودند

 نمونه از تيپ دسي انتخاب شـدند  11 نمونه از تيپ كابلي و 19شامل 
 30شـامل  (نمونـه نخـود    33هاي انجـام شـده،    در ادامه بررسي. )11(

در شـرايط  هاي قبلي  آزمايش حاصلنمونه نخودهاي متحمل به سرما 
، در دو منطقه )مشهد، دو نمونه از ايكاردا و يك نمونه حساس به سرما

عنوان مناطق مرتفع و سرد كشـور،  در دو سـال   خ و همدان بهجلگه ر 
نتـايج در  . نـد مورد ارزيـابي قـرار گرفت   1382-83و  1381-82زراعي 
هـا بـر اثـر سـرماي شـديد       خ حاكي از آن بود كه تمامي نمونهجلگه ر

ـ  . تان طي دو سال، از بين رفتندزمس دسـت آمـده در همـدان     هنتـايج ب
كـه عملكـرد دانـه در     طوري خ بود بهمتفاوت با نتايج حاصل از جلگه ر

گـرم   456تـا   148و در سال دوم از  245سال اول آزمايش از صفر تا 
نمونه برتر از نظر عملكـرد   9در اين آزمايش، . در مترمربع متفاوت بود

  ).2( ندمشخص شد
منظور تكميـل مطالعـات انجـام شـده در      در آزمايش حاضر كه به

 9شـامل  (متحمـل بـه سـرما     نخـود  ژنوتيپ 10انجام گرفت،  گذشته
نمونه برتر شناسايي شده در مطالعات انجام شده در همدان همـراه بـا   

، تحت شـرايط آبيـاري تكميلـي    )عنوان شاهد به 12-60-31رقم كرج
  .ندقرار گرفت بيشتر مورد بررسي

  
  ها مواد و روش

در مزرعــه تحقيقــاتي  1385-86ايــن آزمــايش در ســال زراعــي 
 36دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بـا عـرض جغرافيـايي    

دقيقـه   38درجـه و   59دقيقه شـمالي و طـول جغرافيـايي     16درجه و 
  .متراز سطح دريا، انجام گرفت 985شرقي و ارتفاع 

همـراه بـا رقـم    متحمل به سرما  ژنوتيپ نخود 9 در اين آزمايش،
ر قالـب  عنـوان شـاهد د   به) رقم نخود رايج در كشور( 12-60-31كرج

اين  .، مورد بررسي گرفتندتكرارهاي كامل تصادفي با چهار  بلوكطرح 
حاصل  از نظر تحمل به سرما با عملكرد باال هاي برتر ژنوتيپ، نمونه 9

  . بودند )2( همدانو  )11( در مشهد قبلي از آزمايشات انجام شده
دار، دو  يك مرحله شخم برگـردان شامل سازي زمين  آمادهعمليات 

 كيلـوگرم در هكتـار   200مرحله ديسك عمود بر هم، تسطيح، پخـش  
 ،متـر  سـانتي  50هايي با فاصله  ايجاد رديف سوپرفسفات آمونيوم و كود

. متـر بـود  سـه  به طول كاشت  رديف ششهر كرت شامل . شدانجام 
ماه انجام شد و طي آن بـذور بـا فاصـله     شت در چهارم آبانعمليات كا

 40كم و مقدار بيشتر كشت شد تا تراكم نهايي پس از تنك كردن، بـه 
براي اطمينان از سبز شدن يكنواخـت و سـريع    .بوته در مترمربع برسد

روز  20بذور، دو نوبت آبياري، يكي بالفاصله بعد از كشـت و ديگـري   
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. دهي انجام شد خرين آبياري نيز در زمان گلآ. انجام گرفت پس از آن
هـر كـرت در دو    موجـود در  هاي تعداد بوته ء،منظور تعيين درصد بقا به

 نوبت يكي پـس از سـبز شـدن و ديگـري پـس از سـرماي زمسـتان       
در ايـن مطالعـه جهـت    . شـد  شـمارش  ماه در اوايل فروردين )1شكل(

ا، از روش سينگ و ه تعيين تحمل به سرما و درصد بقاء زمستانه نمونه
بـه   5تـا   1در ايـن روش از درجـات   . اسـتفاده شـد  ) 1984(همكاران 
زنـده  = 2زنده ماندن تمام گياهـان، بسـيار متحمـل؛    = 1درجه :صورت
 34-66زنـده مانـدن   = 3درصـد از گياهـان، متحمـل؛     67-99ماندن 

درصـد از   1-33زنـده مانـدن   = 4متحمـل؛   ً درصد از گياهـان، نسـبتا  
از بين رفتن تمام گياهان، بسيار حساس استفاده = 5س و گياهان، حسا

مرحله رشدي گياه قبل از زمستان بر اساس تعداد گره داراي ). 18(شد 
ـ   برگ حقيقي كامالً صـورت   هباز شده در ساقه اصلي در سه بوته كـه ب
مراحـل فنولوژيـك بـر    . تعيين شد كرت ، در هرشدند تصادفي انتخاب

 .)13(گرديد  دهي و رسيدگي ثبت ، گلدرصد سبزشدن50اساس تاريخ 
و در زمـان   تيپ رشدي بر اساس زاويه ساقه نسبت به حالت عمـودي 

ايسـتاده،  = درجـه  25تـا   0تعيين شد كه زاويه به اين ترتيب  ،برداشت
خوابيـده، در  = درجـه  90تـا   75نيمه ايستاده و زاويه = درجه 74تا 26

موجـود در هـر كـرت     هاي بوته ،در انتهاي فصل رشد. نظر گرفته شد
طـور   بوتـه از هـر كـرت بـه     بـا گـزينش چهـار    ه و سپسشدشمارش 
فاصـله يقـه تـا    ( صـفات مورفولوژيـك شـامل ارتفـاع بوتـه      ،تصادفي
، در بوتـه  هـا  تعـداد و طـول شـاخه    و )ترين گـره سـاقه اصـلي    انتهايي

، تعداد دانه در در بوتهشامل تعداد غالف  همچنين اجزاي عملكرد دانه
با برداشت محصول  همچنين .گيري شد اندازه ،دانه 100ن غالف و وز
و شـاخص برداشـت بـراي     عملكرد دانه ،عملكرد بيولوژيككل كرت، 
  . گيري شد ها، اندازه تمام كرت

و   Excelاي افزارهـاي رايانـه   محاسبات آماري با اسـتفاده از نـرم  

SAS  افـزار   رسم نمودارها با استفاده از نـرم وPower Point   م انجـا
اي دانكـن اسـتفاده    ها از آزمون چنـد دامنـه   براي مقايسه ميانگين. شد
  .شد

  
 نتايج و بحث

هاي هواشناسي، گياهان  بر اساس داده: خصوصيات آب و هوايي
در فاصله كاشت تـا سبزشـدن در معـرض دماهـاي زيـر صـفر درجـه        

سـبز  (در طي مـدت رشـد رويشـي    ). 1شكل(گراد قرار نگرفتند  سانتي
گراد اتفاق  شب با دماهاي زير صفر درجه سانتي 64، )هيد شدن تا گل

در طـول ايـن مـدت،    ) حداقل روزانه(حرارت  ترين درجه افتاد كه پايين
) اسـفند مـاه   9و  8دي،  14(گراد بـود كـه سـه بـار      درجه سانتي -10
گـراد   درجه سانتي -5(همچنين سرماي ديررس بهاره . وقوع پيوست به
دهـي،   خر رشد رويشي و همزمان با آغاز گـل در اوا) فروردين ماه 30در
مجمـوع ميـزان بارنـدگي در طـي دوره كاشـت تـا       . وقـوع پيوسـت   به

شكل (مورد بارندگي رخ داد  59متر بود كه در طي  ميلي 267برداشت، 
مورد بـود كـه در طـي     9متر،  ميلي 10هاي بيش از  تعداد بارندگي). 1

الزم بـه  . ماه اتفاق افتاد هشتهاي آذر، دي، اسفند، فروردين و ارديب ماه
هـا   ذكر است كه تمامي گياهان مربوط به شاهد آزمايش در تمام كرت

اي بر اثر سرماي زمسـتان از بـين رفتنـد و بـه ايـن       در مرحله گياهچه
  .ها وارد نشد ترتيب نمونه شاهد در تجزيه داده

  
  خصوصيات فنولوژيك 

تعـداد   بـر اسـاس نتـايج،    :تعداد روز از كاشت تـا سبزشـدن  
تـا   8هاي مورد آزمـايش، از   روزهاي كاشت تا سبزشدن در ميان نمونه

  .)1جدول( روز متغير بود 14
  

  
  هاي نخود حداقل و حداكثر روزانه و بارندگي روزانه طي دوره كاشت تا رسيدگي نمونه حرارت درجه - 1شكل

  1385-86طي سال زراعي  در كشت پاييزه در مشهد
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ها با يكـديگر، از ايـن    شاهد آزمايش و نيز نمونه ها با تفاوت نمونه

بيشترين تعداد روز از كاشت تا سبزشـدن  ). p≥05/0(دار بود  نظر معني
هاي ديگـر،   روز مشاهده شد كه نسبت به ژنوتيپ 14با  373MCCدر 
روز  8بـا    349MCCهمچنـين ژنوتيـپ   . داري بيشتر بود طور معني هب

زشـدن را داشـت كـه از ايـن نظـر،      كمترين تعداد روز از كاشت تـا سب 
، 49MCC ،83MCC ،291MCCهـاي   داري با ژنوتيـپ  تفاوت معني

373MCC  386وMCC  طول زمان بين كاشـت تـا   . )1جدول(داشت
 .روز بود 9سبزشدن در مورد شاهد آزمايش نيز 
بر اساس نتايج، تعداد روز از  :دهي تعداد روز از سبزشدن تا گل

 212تـا   203 هاي مورد آزمايش، از نمونهدهي در بين  سبزشدن تا گل
از نظـر ايـن صـفت،    تفاوت آنها با يكـديگر   كه طوري متغير بود بهروز 

ــي ــود  معن ــپ ).p≥05/0(دار ب ــاي ژنوتي  386MCC و 436MCC ه
بيشـترين و كمتـرين تعـداد روز از سـبز      روز، 203و  212بـا   ترتيب به

  . )1جدول(دهي را دارا بودند  شدن تا گل
دهـي تـا    تعـداد روز از گـل  : دهي تا رسـيدگي  ز از گلتعداد رو

بـود و تفـاوت بـين     متغيـر روز  47تـا   41ها از رسيدگي در ميان نمونه
 نمونـه  ،ايـن اسـاس   بـر ). p≥05/0(دار بود  معنياز اين نظرها  ژنوتيپ

207MCC  436هاي روز و ژنوتيپ 47باMCC 509 وMCC  هر يك
هر يك با   386MCCو  373MCCهاي  روز، بيشترين و نمونه 46با 
دهــي تــا رســيدگي را دارا بودنــد  كمتــرين تعــداد روز از گــل ،روز 41

دهي تا رسـيدگي بـا    تعداد روز از گل ميان صفت همبستگي. )1جدول(
 دار بــود مثبــت و معنــي ،دهــي سبزشــدن تــا گــلصــفت تعــداد روز از 

و بهـاره  كشـت پـاييزه   مقايسه با ) 4( رسا و همكارانپ). =99/0r٭٭(

 13كاشـت  در سه تاريخ خود در شرايط ديم شمال خراسان نند رقم چ
زايشـي  رشـد  فروردين، نشان دادند كه طـول دوره   15دي و  13آذر، 

 ،)دي 13آذر و  13( پـاييزه  هاي شتانخود در ك) دهي تا رسيدگي گل(
بنـا بـه اظهـار ايـن     . فـروردين بـود   15 كاشت روز بيشتر از 6مدت  به

وقوع دماهاي بـاال در انتهـاي فصـل رشـد      ن، شرايط خشكي وامحقق
دهي در گياهان كاشت بهاره مـانع از رشـد ايـن     همزمان با شروع گل

  .گرديدگياهان و توسعه زايشي آنها 
  

  خصوصيات مورفولوژيك
هـا از   در ايـن مطالعـه، ژنوتيـپ    :تيپ رشدي در زمان برداشت
، 291MCCهـاي  نمونهطوري كه  نظر تيپ رشدي داراي تنوع بودند به

349MCC ،386MCC  436وMCC49هاي  ، ايستاده، نمونهMCC ،
207MCC 373 وMCC ــه ــتاده و نمون ــه ايس ــاي ، نيم  و 83MCCه
509MCCداراي تيپ رشدي خوابيده بودند ، .  

تـا   32ها در پايان فصل رشد از  ارتفاع بوته ژنوتيپ :ارتفاع بوته
 آنهـا در بـين  داري  نظر تفاوت معني متر متفاوت بود و از اين سانتي 50

ــا  509MCC ژنوتيــپ). p≥05/0(وجــود داشــت  متــر و  ســانتي 50ب
349MCC  ترتيب بيشترين و كمترين ارتفاع بوتـه   به ،متر سانتي 32با

داري بـا برخـي    را به خود اختصاص دادند كه از اين نظر اختالف معني
همبسـتگي ميـان   در اين مطالعـه،  ). الف ،2شكل( داشتندها  از ژنوتيپ
 نيـز و  )=87/0r٭٭(دهي  كاشت تا گل طول دوره فاع بوته باصفت ارت

   .دار بود ، مثبت و معني)=89/0r٭٭(دهي تا رسيدگي  گل
  

  1385-86هاي نخود در كشت پاييزه در شرايطĤبياري تكميلي در مشهد طي سال زراعي  فنولوژيك ژنوتيپ خصوصيات -1جدول
 ژنوتيپ

  )MCCشماره (
 كاشت تا سبزشدن

  )روز(
  دهي ن تا گلسبزشد

  ) روز(
  دهي تا رسيدگي گل

  )روز(
49MCC  bc11   cd206  b43 
83MCC  bc11 d 204   b43 
207MCC  def9    ab210  a47 
291MCC  cde10       bc209  b43 
349MCC  f8   cd205  b43 
373MCC  a14  d204  c41 
386MCC  b12   d203  c41 
436MCC  ef8   a212  a46 
509MCC  def9  ab209  a46 

 - - def9   * )شاهد(12- 60-31كرج
  . اي از بين ر فتند هاي مربوط به شاهد آزمايش در مرحله گياهچه تمامي نمونه *

 .داري با يكديگر ندارند اعدادي كه در هر ستون، حداقل يك حرف مشترك دارند، از نظر آماري تفاوت معني - 
  
 



هـاي   ژنوتيـپ در ميان خه در بوته تعداد شا :تعداد شاخه در بوته
 داري تفاوت معني كه طوري بود به متغير شاخه 17تا  4مورد آزمايش از 

شـاخه و   17بـا   436MCCژنوتيپ ). p≥05/0( ميان آنها مشاهده شد
ترتيب بيشترين و كمترين تعداد شاخه  شاخه، به 4با  349MCCنمونه 

همبسـتگي ميـان   ، در مطالعـه حاضـر  ). ب ،2شكل(در بوته را داشتند 
، )=67/0r٭٭(دهي  سبز شدن تا گلطول دوره تعداد شاخه در بوته با 

، مثبـت  )=76/0r٭٭(و ارتفاع بوته ) =68/0r٭٭(دهي تا رسيدگي  گل
رويشي و زايشـي     بر اين اساس، گياهاني كه طول دوره. بود دار و معني

هـاي خـود    فرصت مناسبي جهت گسـترش شـاخه  از بيشتري داشتند، 
زدميـر و  اُ. نمودنـد و لـذا تعـداد بيشـتري شـاخه توليـد       برخوردار بوده

هـاي پـاييزه و    هاي نخـود در كشـت   با مقايسه ژنوتيپ) 16(كاراداوت 
هاي فرعي در كشت پاييزه،  بهاره در تركيه بيان كردند كه تعداد شاخه

آنها دليل اين امر را افزايش طـول دوره  . باشد بيشتر از كشت بهاره مي
هاي بـا   در اين آزمايش نيز ژنوتيپ. ر كشت پاييزه عنوان كردندرشد د

نيـز  از تعداد شاخه فرعي بيشـتري   ،طول دوره رويشي و زايشي بيشتر
  .برخوردار بودند

هـا در بوتـه    مجموع طول شاخه :ها در بوته مجموع طول شاخه
و لـذا  متر متغيـر بـود    سانتي 395تا  113هاي مورد آزمايش، از  ژنوتيپ
مشاهده شـد  ها  نمونه داري از اين نظر در ميان هاي آماري معني تفاوت

)05/0≤p .(،509 ژنوتيپ بر اين اساسMCC    متـر و   سـانتي  395بـا
349MCC  ترتيب بيشترين و كمترين طول شاخه  متر به سانتي 113با

در ايـن آزمـايش   ). ج ،2شـكل (در بوته را بـه خـود اختصـاص دادنـد     
هـا در بوتـه بـا طـول دوره سـبز       ههمبستگي صفت مجموع طول شاخ

دهـي تـا رسـيدگي     ، طـول دوره گـل  )=65/0r٭٭(دهـي   شدن تا گل
. دار بـود  ، مثبت و معنـي )=78/0r٭٭(و نيز ارتفاع بوته ) =67/0r٭٭(

نمونـه نخـود    152، كـه بـر روي   )9(نيا و همكاران  در آزمايش نجيب
وتـه از  در ب هـا  متحمل به سرما در كشت پاييزه انجام شد، طول شـاخه 

  .متر متغير بود سانتي 1300تا  133
 

  اجزاي عملكرد و عملكرد
 درصـد متفـاوت   83تا  22ها از  درصد بقاء در ژنوتيپ :درصد بقاء

ود ميان آنها مشـاهده شـ   يدار معني تفاوتكه سبب شد ) 2جدول(بود 
)05/0≤p .( 386ژنوتيــپMCC   ــا ــا  436MCCدرصــد و  83ب  22ب

مترين درصد بقـاء را بـه خـود اختصـاص     ترتيب بيشترين و ك درصد به
  ). 2جدول(دادند 

هـاي مـورد    تعداد غالف در بوته در نمونـه  :تعداد غالف در بوته
داري  غالف متغير بود و از اين نظر، تفاوت معنـي  94تا  23ارزيابي، از 

بـا   436MCCهـاي   ژنوتيـپ ). p≥05/0(ها وجود داشت  در بين نمونه
كمتـرين   و ترتيـب بيشـترين   ف، بهغال 23با MCC 349و   غالف 94

ها تفاوت  تعداد غالف در بوته را دارا بودند و از اين لحاظ با ديگر نمونه
مثبـت و  در ايـن بررسـي، همبسـتگي    ). 2جـدول (داري داشـتند   معني

داري ميان تعـداد غـالف در بوتـه و طـول دوره سـبز شـدن تـا         معني
وجـود  ) =66/0r٭٭( دهـي تـا رسـيدگي    و گل) =64/0r٭٭(دهي  لگ

داري بين تعداد غالف در بوته بـا   همچنين رابطه مثبت و معني. داشت
 نيـز  و )=88/0r٭٭( شـاخه در بوتـه   ، تعـداد )=69/0r٭٭(بوته ارتفاع 

 به عبارتي افـزايش  .، مشاهده شد)=85/0r٭٭( ها در بوته طول شاخه
ها، با افـزايش تعـداد و طـول     رويشي و زايشي در بوتهرشد دوره  طول
در ) 10(نظـامي   .گرديـد ا، باعث افزايش تعداد غالف در بوتـه  ه شاخه

متحمـل بـه    نخـود  ژنوتيـپ  30بر روي  1378-79آزمايشي در سال 
آبان، اظهار داشت كـه از نظـر تعـداد     13مهر و  26سرما در دو تاريخ 

داري بـا   هـا در دو تـاريخ كشـت تفـاوت معنـي      غالف در بوته، ژنوتيپ
داد غالف در بوته در گياهـان كاشـت دوم   كه تع طوري هدارند ب يكديگر

ايشـان افـزايش   . كمتر از گياهان كشت اول بـود  % 50طور متوسط  هب
دوره رشـد رويشـي و تعـداد     طول ثير دو عاملأتعداد غالف را تحت ت

 . بوته در واحد سطح ذكر كرد
ها با يكـديگر از نظـر تعـداد     تفاوت ژنوتيپ :تعداد دانه در غالف

بــا  MCC 349 ژنوتيــپ). p≥05/0( نــي دار بـود مع ،دانـه در غـالف  
ــانگين ــداد  مي ــالف و  8/1تع ــه در غ ــپ دان ــاي  ژنوتي و MCC 83ه

291MCC ترتيب بيشترين  به ،دانه در غالف 1/1، هر كدام با متوسط
تعداد دانه  صفت ).2جدول(و كمترين تعداد دانه در غالف را دارا بودند 

دهـي   ، گل)=69/0r٭٭( دهي سبز شدن تا گلطول دوره در غالف، با 
مجمـوع   و نيـز  )=59/0r٭٭( بوتـه ، ارتفـاع  )=69/0r٭٭(تا رسيدگي 
داري  معنـي مثبـت و  همبسـتگي   ،)=53/0r٭٭(در بوتـه   طول شـاخه 

، طـول دوره رشـد بـر تعـداد     )14( ثبر اساس گزارش مونتي .نشان داد
كه با افـزايش طـول دوره رشـد، مرحلـه      طوري باشد به ثر ميؤغالف م
تر شده و در نتيجه تعداد دانه در  رشدن دانه نيز طوالنيي تا پده غالف

  .يابد غالف افزايش مي
هاي مورد آزمايش،  دانه در ميان نمونه 100وزن  :دانه 100وزن 

داري  تفـاوت معنـي   آنهـا گرم  متغير بود و از اين نظر بين  36تا  19از 
 207MCCو  83MCC هـــاي ژنوتيـــپ). p≥05/0(وجـــود داشـــت 

خـود   دانه را به 100گرم، بيشترين و كمترين وزن  19و  36يب با ترت به
طول دوره دانه با  100وزن  ،در اين آزمايش). 2جدول( دادند اختصاص

ــل  ــا گ ــدن ت ــبز ش ــي  س ــل و )=72/0r٭(ده ــيدگي   گ ــا رس ــي ت ده
 ،بـر ايـن اسـاس   . داري داشت ، همبستگي مثبت و معني)=69/0r٭٭(

هـاي رويشـي خـود     ه انـدام گياهاني كه فرصت بيشتري بـراي توسـع  
  .تري توليد كنند هاي درشت داشتند، توانستند دانه
 نيـز  هاي مورد آزمايش از نظر عملكرد دانه ژنوتيپ :عملكرد دانه

بـا يكـديگر داشـتند و بـر ايـن اسـاس،        )p≥05/0( داري تفاوت معني
 88بـا   436MCCگرم در مترمربـع و   231با  291MCC هاي ژنوتيپ

ترتيـب بيشـترين و كمتـرين عملكـرد دانـه را دارا       بهگرم در مترمربع، 
  ).2جدول(بودند 
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   .385-86طي سال زراعي  هاي نخود در كشت پاييزه در شرايط آبياري تكميلي در مشهد مورفولوژيك ژنوتيپ خصوصيات - 2شكل 
  ها در بوته مجموع طول شاخه) تعدادشاخه در بوته، ج) ارتفاع بوته، ب) الف

  
سبزشـدن تـا   طـول دوره  طبق نتايج آزمـايش، عملكـرد دانـه بـا     

رابطـه  ) =68/0r٭٭(دهـي تـا رسـيدگي     و گل) =71/0r٭٭(دهي  گل
با افزايش دوره رشد رويشـي   بدين معني كه داري داشت مثبت و معني

 نيـز بـا   )8(نجيب نيـا  . افزوده شد نيز عملكرد دانهبر ميزان  ،و زايشي
اي  در نتيجهتحمل به سرما در كشت پاييزه، نمونه نخود م 152بررسي 

و تعداد روز از سبز دانه كه همبستگي بين عملكرد  مشابه گزارش كرد
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  .است )=20/0r٭٭(دار  دهي، مثبت و معني شدن تا گل
 اليـن نخـود   40دو سال بـر روي   طيكه  )7(در آزمايش كانوني 

رد دانـه،  در غرب كشور انجام شد، مشاهده شد كه از نظر عملكـ  پاييزه
عملكرد در بررسي وي، . داري وجود دارد ها تفاوت معني در ميان نمونه

 كـه  ، حـال آن كيلـوگرم در هكتـار متفـاوت بـود     3000تا  800دانه از 
 1000تا  800، بهترين عملكرد براي كاشت بهاره نخود در اين مناطق

كـه ميـانگين    بـا توجـه بـه ايـن    . گزارش شده است در هكتار كيلوگرم
كيلوگرم  1800ها در هر دو سال حدود  د دانه براي تمام ژنوتيپعملكر

اين محقق استفاده از رطوبت كافي در طول دوره كاشت  ،در هكتار بود
  .پاييزه را دليل عملكرد باال در آزمايش خود ذكر كرد

  
  عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت

تـا   277مورد آزمايش، از  هاي ژنوتيپعملكرد بيولوژيك در ميان 
ميـان  داري  گرم در مترمربع متغير بود و از اين نظر، تفاوت معنـي  486
در  گـرم  486با  291MCC هاي ژنوتيپ). p≥05/0(وجود داشت  آنها

ترتيـب بيشـترين و    ، بـه در مترمربـع  گرم 277با  49MCCو  مترمربع
همچنـين شـاخص   ). 2جدول(كمترين عملكرد بيولوژيك را دارا بودند 

درصـد متغيـر    53تا  29هاي تحت آزمايش، از حدود  برداشت در نمونه
 ).p≥05/0(از اين نظر منجر شد  داري معني هاي تفاوت كه به بروز بود

بـا   436MCC و درصـد 53با   373MCC هاي بر اين اساس، ژنوتيپ
خـود   ترتيب كمترين و بيشترين شـاخص برداشـت را بـه    به ،درصد 29

طـول  خص برداشت بـا  شا ميانهمبستگي ). 2جدول(اختصاص دادند 
دهـي تـا رسـيدگي     گلنيز و ) =83/0r٭٭(دهي  سبز شدن تا گلدوره 

همچنين صفت شاخص برداشـت  . بود ارد مثبت و معني، )=81/0r٭٭(
 و عملكـرد دانـه   =r)75/0٭(، درصد بقـاء  =r)54/0٭٭(با ارتفاع بوته 

نظـر   بـه . داري داشـت  معنـي  هاي مثبـت و  همبستگينيز  =r)86/0٭(
افزايش طول دوره رشـد در ميـان    در اثرعملكرد دانه زايش افرسد  مي

دنبـال   را نيـز بـه  شـاخص برداشـت   افزايش ، ورد آزمايشهاي م نمونه
  .داشته است

  
  گيري  نتيجه
رسد كه كشت پاييزه نخود باعـث بهبـود عملكـرد ايـن      نظر مي به

آن در كشـت  افـزايش عملكـرد و ثبـات     ،در اين رابطـه  .شود گياه مي
دليل اسـتقرار مناسـب گياهـان در پـاييز و اسـتفاده بهتـر از        هب ،پاييزه

هاي گرما و خشكي رايج در اواخر بهـار و   نزوالت جوي و فرار از تنش
كـاهش  دليـل   عالوه بر اين در كشت پاييزه به. باشد تابستان مياوايل 

دوره رشد رويشي گياه و بيومس آن افزايش يافته و ايـن افـزايش    ،دما
مين شده و در نتيجـه  أنحو مناسبي ت مخازن زايشي به شود تا باعث مي

گياهـان  همچنين مشخص شده است كه ). 6( يابد ميعملكرد افزايش 
كـارآيي مصـرف آب    كشت پاييزه در مقايسه با كشـت بهـاره معمـوالً   

  ).19و  15( باالتري دارند
هـاي مختلفـي    واكـنش در اين آزمـايش،  بررسي  موردهاي  نمونه

بندي انجام شده،  درجه بر اساس. ستان نشان دادندنسبت به شرايط زم
 3متحمـل و  نمونـه نسـبتاً   2متحمـل،   )نمونه 4( ها درصد از نمونه 44

اين در حالي بود كه شـاهد آزمـايش   . حساس به سرما بودندنيز نمونه 
. از بـين رفـت   كـامالً  ،پس از سبزشدن و در زمان وقوع سرماي شديد

گـرم در   200هـا بـيش از    ز نمونـه درصـد ا  33حـدود   عملكرد دانه در
  . مترمربع بود

  

  
طي  در شرايط آبياري تكميلي در مشهد هاي نخود در كشت پاييزه اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و بيولوژيك و شاخص برداشت ژنوتيپ -2جدول 

 1385-86سال زراعي 
 ژنوتيپ

شماره (
MCC(  

درصد 
  بقاء

تعداد غالف در 
  بوته

تعداد دانه در 
  غالف

دانه  100ن وز
  )گرم(

  عملكرد دانه
گرم در (

  )مترمربع

عملكرد 
  بيولوژيك

  )گرم در مترمربع(

شاخص 
  برداشت

49MCC  d31    c52  ab2/1  b24  d126   e277  abc45  
83MCC  c54 de 40   b1/1  a36  c180  ab456   bc40 
207MCC  c52    c52  ab3/1  b19  abc217   ab458  ab48 
291MCC  b71      b73   b1/1  b27  a231  a486  ab47 
349MCC  ab76   f23  a8/1  b25  ab229   abc441  a52 
373MCC  b67  c49 ab 6/1  b23  bc189  cde358  a53 
386MCC  a83   e35  ab5/1  ab28  bc191   abcd400   ab48 
436MCC  d22    a94  ab2/1  b25  e88   de315  d29 
509MCC  d28  b71  ab5/1  b20   d143  abcd365  c39 

  . داري با يكديگر ندارند ، از نظر آماري تفاوت معنيدارندحداقل يك حرف مشترك  ،اعدادي كه در هر ستون
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 ترتيــب بــا بــه 207MCCو  291MCC ،349MCCهــاي  نمونــه

ــه ــرين  217و  229، 231 معــادل عملكــرد دان ــع، برت گــرم در مترمرب
فوق نشان  هاي  ژنوتيپارزيابي ديگر صفات در . شناخته شدندها  نمونه

درصـد   ،داراي صفات مطلوبي از جمله طول شاخه 291MCCداد كه 
، بـاال  عملكـرد بيولوژيـك   و دانـه 100وزن  در بوته، تعداد غالف ء،بقا
داراي صفات مطلوب تعداد دانـه   349MCCهمچنين نمونه . باشد مي

صـفات  نيـز   207MCCو نمونـه   بـاال  شـاخص برداشـت   و در غالف
 ،دهي تا رسـيدگي  گل و دهي سبزشدن تا گل شامل طول دورهمطلوبي 

  . باشد دارا ميرا  ، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت باالارتفاع بوته
 كيلـوگرم در هكتـار   1500بـيش از   ثبت عملكردهايطور كلي  به
 400 حـدود  بـا توجـه بـه عملكـرد     ،در آزمـايش حاضـر  نمونه  6براي 

هـاي   دسـتيابي بـه ژنوتيـپ   ، )12( در ايـران در هكتار نخود  يكيلوگرم
در شـرايط آبيـاري تكميلـي،     را متحمل به سرما و داراي عملكرد بـاال 

حال براي اطمينان از تحمل به سـرما   با اين .دهد نشان مي پذير امكان
هاي  هاي فوق، بررسي آنها در سال و حصول عملكرد مناسب در نمونه

  .رسد نظر مي مناطق سردتر ضروري بهبعد و در 
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