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  چكيده

ها به شـمار       متحمل به سرما و خشكي با عملكرد مناسب، يكي از ضرورت            هاي ييزه نخود، شناسايي ژنوتيپ   هاي موجود در كشت پا      با توجه به برتري   
، 482ILCشـامل كاكـا، جـم، كـرج،         ( نمونـه نخـود رايـج كـشور          7 نمونه متحمـل بـه سـرما و          74 ژنوتيپ نخود شامل     81لذا در اين آزمايش،     . رود  مي

3279ILC  ،C-48-84Flip  تكـرار   3 بـا   نـاقص  در قالب طـرح التـيس     آزمايش  .  انتظاري در مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفت       كشت صورت  ، به ) و آرمان 
شامل تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غـالف و          ( اين بررسي، اجزاي عملكرد دانه       در. ، انجام گرفت   در هر بلوك     كرت  9در  هر تكرار و       بلوك   9شامل  
ها از نظـر كليـه صـفات          براساس نتايج، تفاوت ميان ژنوتيپ    . گيري شد   دانه، عملكرد زيستي و شاخص برداشت، اندازه      درصد بقاء، عملكرد     ،) دانه 100وزن  
طور كامل از بين رفت، گستره درصـد        اي به   در مرحله گياهچه  ) 951MCC(ها    در حالي كه تنها يكي از ژنوتيپ      . )P≥05/0(دار بود     گيري شده، معني    اندازه

 درصد از آنها بيش 5و در     در متر مربع    گرم 40ها بيش از    درصد از ژنوتيپ   32در  عملكرد دانه   .  درصد متفاوت بود   97 تا   52ها از     ژنوتيپبقاء در ميان ديگر     
 توجـه بـه   بـا . دار بـود  ، مثبت و معني=r)54/0**( و وزن دانه در بوته )=r 21/0**( ارتفاع بوته همبستگي بين عملكرد دانه با .در متر مربع بود گرم 61از 
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   2   1 مقدمه

ترين مـسايل     يكي از مهم   ،و توليد  عملكرد   يثبات بيپايين بودن و    
منـاطق   اكثـر    كشت نخود در   .باشد  مي كشت نخود موجود در رابطه با     

 گيـاه در طـول فـصل        ،در نتيجـه  . گيرد  در بهار انجام مي    ، عمدتاً كشور
زيـستي ماننـد     هـاي غيـر    خصوص در مراحل پايـاني، بـا تـنش         رشد به 

هـاي   رسـي بر). 1( شـود  افزايش دما و كاهش رطوبت خاك مواجه مي       
كه از ارقام مقـاوم      دهد در صورتي    نشان مي  اي   در نواحي مديترانه   اوليه

 بـه    استفاده شـود، كـشت زمـستانه نـسبت          نخود زدگي به سرما و برق   
  نمونـه   تعـداد زيـادي    ،در همين راستا محققـان    ). 6(  برتري دارد  ،بهاره

                                                            
گـروه  دانـشيار   و  ، اسـتاديار    كارشناسـي ارشـد   دانشجوي سابق   به ترتيب    - 3 و2،  1

   دانشگاه فردوسي مشهد،زراعت، دانشكده كشاورزي
  )  :parsa@um.ac.ir Email                               : نويسنده مسئول-(*
   دانشگاه فردوسي مشهد،كارشناس ارشد پژوهشكده علوم گياهي - 4
و به نژادي گياهان زراعي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه      ي  ژبيوتكنولو استاد گروه    -5

  فردوسي مشهد 

اي  براي كاشت زمستانه در نـواحي مديترانـه       را  نخود متحمل به سرما     
اي،   كلـي در نـواحي مديترانـه       طور  به). 22( اند  كرده  و معرفي  ناساييش

كشت زمستانه نخود باعث افزايش دوره رشد رويـشي و قـرار گـرفتن              
. دوره رشد زايشي گياه در شرايط مناسب رطوبتي و حرارتي شده اسـت  

 افـزايش   ،همچنين ارتفاع گياه، راندمان مصرف آب و تثبيـت نيتـروژن          
پـذير شـده     تر و برداشت مكانيزه آن امكـان       يز با ثبات  يافته و عملكرد ن   

در يك بررسـي انجـام شـده در تركيـه، محققـان بـا               ). 23 و 20(است  
 ژنوتيپ نخود طي دو سـال، مـشاهده         21مقايسه كشت پاييزه و بهاره      

نمودند كه ميانگين عملكرد در كشت پاييزه دو برابر كشت بهـاره بـود              
)17 .(  

باشـد    ميدر هكتار    كيلوگرم   523ايران،  نخود در    عملكرد   ميانگين
، آسـيا  ) كيلـوگرم در هكتـار  746(كه نسبت به متوسط عملكرد جهاني      

 كيلـوگرم در    915(و كشورهايي نظير تركيـه      )  كيلوگرم در هكتار   766(
ــار ــراق ) هكت ــار 680(و ع ــوگرم در هكت ــت  ) كيل ــر اس  از ).16(، كمت

د در كـشورهاي در     ثر در پايين بودن عملكرد نخـو      ؤترين عوامل م   مهم
توان بـه عملكـرد بـالقوه پـايين ارقـام       حال توسعه و از جمله ايران مي      
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اي هـ   هـاي كـشاورزي، اتخـاذ روش       گيري محـدود نهـاده     كنوني، بكار 
زيـستي در طـي فـصل        هاي زيستي و غير    تنشوجود  نامناسب توليد و    
 كشت زمستانه نخـود در       برتري كه  اين علي رغم  ).1( رشد، اشاره كرد  

، اين نوع كشت در مناطق مرتفع از        به اثبات رسيده  اي   طق مديترانه منا
دليل نبود ارقام مقـاوم بـه سـرما و خـشكي              ايران به   برخي نقاط  جمله

هـاي   بر اساس بررسي  ). 9( مرسوم نيست و كشت بهاره آن رايج است       
در . ايران، كاشت انتظاري مرسوم اسـت      مناطق    برخي عمل آمده در   هب

 شـدن هـوا و قبـل از         خنـك ذور بالفاصـله بعـد از        ب اين نظام كاشت،  
 و در طـول زمـستان نيـز بـذور داخـل خـاك               شوند  ميزمستان كشت   

 بالفاصـله  هـا  گياهچه. مانند مينزده باقي    زده و يا جوانه    صورت جوانه  هب
  كرده و در طول بهـار رشـد        سبزپس از مساعد شدن دما در اسفند ماه         

اهان كشت شده در بهار از امكانات       بنابراين در مقايسه با گي     و   كنند  مي
 و در نتيجه عملكـرد      كنند  ميخوبي استفاده    نزوالت جوي به  محيطي و   

هـاي انجـام شـده در شـرق كـشور،              طـي بررسـي    ).5(بيشتري دارند   
 كه پتانسيل عملكرد نخود در شرايط كشت پـاييزه          ه است مشخص شد 

). 12(ه اسـت    اين ناحيه به مراتب باالتر از ميانگين عملكرد نخود بهار         
 انجام شده در اين ناحيه، جهت اطمينان از سبز شـدن            ياه  در آزمايش 

بذور و قرار گرفتن گياهان در معرض سرما، بالفاصله پس از كاشـت و          
از آنجايي كـه جهـت      ). 12( روز بعد از آن، آبياري انجام شده است          20

ه هايي است ك    معرفي كشت پاييزه نخود در مناطق ديم نياز به ژنوتيپ         
قادر به سبزشدن و رشد مناسب در شرايط ديم باشند، لـذا در راسـتاي               

هـاي   ژنوتيپارزيابي واكنش   منظور   گذشته، به تداوم هدفمند تحقيقات    
 ايـن  عملكـرد و اجـزاي عملكـرد   ي نخـود و بررسـي   متحمل به سرما 

  .ها در شرايط انتظاري مشهد، آزمايش حاضر طراحي و اجرا شد نمونه
  

  ها مواد و روش
ــاتي 1385-86يــن بررســي در ســال زراعــي  ا  در مزرعــه تحقيق

 36دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بـا عـرض جغرافيـايي            
 دقيقـه  38 درجـه و     59 دقيقه شـمالي و طـول جغرافيـايي          16درجه و   

در ايـن آزمـايش،      . متر از سطح دريا انجام گرفت      985 شرقي و ارتفاع  
گزيني شـده جهـت تحمـل بـه           ژنوتيپ بِه  57 نخود شامل     ژنوتيپ 81

 كـه بـر اسـاس       1383-84 و   1382-83سرما در آزمايش سال زراعي      
 درصـد،   67صفات برتر شامل درصد سبز بـاال، درصـد بقـاء بـاالتر از               

 دانه بـاالي  100عملكرد يك تن در هكتار حداقل در يك سال و وزن   
گزينـي شـده جهـت         بِـه    ژنوتيـپ  17،  )8(گزينش شده بودند      گرم   20

-78 و 1376-77هـاي دو سـال زراعـي      به سـرما در آزمـايش   تحمل
 نخود رايج در كشور شامل كاكا، جـم،          و نيز هفت ژنوتيپ   ) 10 (1377
 و آرمان، مـورد ارزيـابي       482ILC  ،3279ILC  ،C-48-84Flipكرج،  

 جزئـي    در قالـب طـرح التـيس        ژنوتيپ مورد بررسي،   81. قرار گرفتند 
، هر بلوك در    كرت    9 هر تكرار و     در بلوك   9 تكرار شامل    3 با متعادل

 هر كرت شـامل سـه     .  آبان بصورت انتظاري كشت شدند     15در تاريخ   
 ها بذر .متر بود  2طول  متر از يكديگر و        سانتي 25 فاصله    به خط كاشت 

 بـدين ترتيـب     .كشت شدند متر    سانتي 25 ها به فاصله   در طرفين رديف  
 كـشت   ) متر مربع   بوته در  17با تراكم حدود     (عدد بذر در هر كرت     25
 سـال   ياهـ   هاي مورد استفاده از آزمـايش       بذور ژنوتيپ از آنجا كه     .شد

 بـه منظـور     . داراي قوه ناميه بااليي بودنـد      ،دست آمده بودند   هگذشته ب 
  در دو مرحلـه شـامل مرحلـه   هاي هر كرت تعيين درصد بقا، تعداد بوته  

 يدرصـد بقـا   . ند شـمارش شـد    ، پس از زمستان    و نيز  پس از سبزشدن  
  ):3(  محاسبه شد1ها از رابطه  ژنوتيپ

 (1)                                           100 ×   درصد بقاء = )از زمستان

تعداد گياهان موجود در هر كرت پس  /تعداد بذرهاي كشت شده(  

 گيري اجزاي عملكرد، چهـار      منظور اندازه   به در انتهاي فصل رشد،   
 و پـس از انتقـال بـه       ي برداشـت شـد    طـور تـصادف    بوته از هر كرت به    

، تعداد دانـه    در بوته اجزاي عملكرد دانه شامل تعداد غالف       آزمايشگاه،  
منظــور  بــه همچنــين. گيــري شــد ه انــداز، دانــه100در غــالف و وزن 

ي موجـود در    هـا   و عملكرد دانه، تمام بوته     زيستيگيري عملكرد    هانداز
ها    آن آزاد، وزن و پس از خشك شدن در هواي        شده   برداشت   هر كرت 

ـ عملكرد دانه نيز پس از       .گيري شد  اندازه) عملكرد زيستي ( دا كـردن  ج 
شاخص برداشت از تقسيم عملكرد دانـه بـر         .  آمد دست  بهكاه  ها از     دانه

محاسـبات آمـاري و رسـم       .  محاسبه شـد   100 ضربدر   زيستيعملكرد  
 و Excel  ،SASاي افزارهــاي رايانــه  نمودارهــا بــا كمــك نــرم   

PowerPointــد ــام ش ــراي.   انج ــانگينب ــسه مي ــون   مقاي ــا از آزم ه
ها از نظر     در پايان با بررسي ژنوتيپ     .اي دانكن استفاده گرديد    چنددامنه

 هاي آماري معنـي دار در ميـان        گيري شده و وجود تفاوت     صفات اندازه 
  .هاي برتر معرفي شدند ها، نمونه آن

  
  خصوصيات آب و هوايي

ابتـداي آذر   ( زيـر صـفر   دن سرماي    تا قبل از رسي    در فاصله كاشت  
طوري كه اولين بارندگي بيش از       ه ب ،ثري رخ نداد  ؤ هيچ بارندگي م   ،)ماه
). 1شـكل (متر اتفاق افتـاد    ميلي4/15 آذر به ميزان    28متر در     ميلي 10

گـراد     درجـه سـانتي    4 تـا    0با توجه به اين كه صفر پايـه نخـود بـين             
زنـي پـس از وقـوع          جوانـه  ، با وجود تأمين رطوبت براي     )14(باشد    مي

تر از دماي پايـه، بـذرها در          بارندگي مؤثر، به دليل كاهش دما به پايين       
 رهابـذ  شـدن  زني و سـبز    جوانهحالت ركود در زير خاك باقي ماندند و         

در .  شـد  مـاه انجـام      و گرم شدن هوا در ابتداي اسـفند         سرما  رفع بعد از 
ب در معـرض     ش 47مجموع   بذرها در    شت تا سبز شدن،   اك  مدت طول

ترين درجه حرارت حداقل روزانـه   دماهاي زير صفر قرار گرفتند و پايين 
 در  بــود كــه ســه بــارگــراد  درجــه ســانتي-10در طــول ايــن مــدت، 

ـ    .  اسفند مـاه اتفـاق افتـاد       9 و   8 دي،   14هاي  تاريخ ه گياهـان در مرحل
. زدگي قرار گرفتنـد    هاي يخ  حرارت شدن تا گلدهي در معرض درجه     سبز
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 درجــه -5  و اســفند مــاه21 گــراد در  درجــه ســانتي-1هــا ايــن دما
كه در اواخر بود  )رس بهاره  سرماي دير ( فروردين ماه    30گراد در    سانتي

 ،در مجمـوع  . وقوع پيوسـت   دهي، به  رشد رويشي و همزمان با آغاز گل      
متر بـود كـه      ميلي 267ميزان بارندگي در طي دوره كاشت تا برداشت،         

 10هـا بـيش از        مـورد از بارنـدگي     9.  رخ داد   مورد بارندگي  54در طي   
  ).1شكل(وقوع پيوست   بههاي آذر، دي و اسفند متر بود كه در ماه ميلي

  
  نتايج و بحث

  درصد بقاء
كـش، درصـد بقـاء        در آزمايش حاضر به دليل تيمار بذور بـا قـارچ          

 در ميـان    ي كـه ميـزان آن     طور  بهها در سطح بااليي حفظ شد         ژنوتيپ
از نظـر    داري تفاوت معنـي   و    درصد متفاوت بود   97 تا   52ها از    ژنوتيپ

هـاي   ژنوتيـپ . )P≥05/0( ها مـشاهده شـد     درصد بقاء در بين ژنوتيپ    
779MCC    782  وMCC  و  درصـد، بيـشترين      96 و   97ترتيب بـا       به

 كمتـرين درصـد بقـاء را بـه خـود            ، درصـد  52 بـا    728MCCژنوتيپ  
 با وجود ميزان     951MCC ژنوتيپگياهان مربوط به    . اختصاص دادند 

 در  .اي به طور كامل از بـين رفتنـد           درصدي، در مرحله گياهچه    7سبز  

 درصد،  60 كمتر از    ها   ژنوتيپ  درصد 2حدود  در  اين مطالعه درصد بقاء،     
از آنجـايي  . )2شـكل ( بود   درصد 91 بيش از    ها،   ژنوتيپ  درصد 15در  و  

ر خاك  كه در كشت انتظاري بذور مدت زيادي به صورت سبز نكرده د           
. رود  شـمار مـي      يكي از مشكالت به    تلفات باالي بذور  باقي مي مانند،    

توانـد نـابودي بـذور توسـط انـواع           لذا ضدعفوني بذور تا حد زيادي مي      
  ).5 (دهدرا كاهش هاي خاك  ميكروارگانيزم

  
   در بوتهبارورتعداد غالف 

 يابيشهاي مورد ارز   تعداد غالف پر در بوته در ميان ژنوتيپ       تفاوت  
هـاي   ژنوتيپ در اين بين،  .  متغير بود  33 تا   4 از    و )P≥05/0(ار  دمعني  
743MCC  458   وMCC       و  غـالف، بيـشترين    31 و 33  به ترتيب بـا  

، 283MCCهــاي   غــالف و ژنوتيــپ4  بــا 781MCCهــاي  ژنوتيــپ
766MCC    477  وMCC  غالف،  كمترين تعداد غالف      5 با   هر كدام 
 3 در    در بوته  بارورزمايش تعداد غالف    در اين آ  . داشتند در بوته را     بارور
 10 كمتـر از     هـا،    آن  درصد 24و در  غالف   31 بيش از    ها   ژنوتيپ درصد

  . )3شكل(بود غالف 

  

  
هاي نخود متحمل به سرما در كشت پاييزه   و بارندگي روزانه در طي دوره كاشت تا رسيدگي ژنوتيپاكثر و حداقلدحدرجه حرارت  -1شكل 

  1385-86شهد در سال زراعي در م) ديم(انتظاري 
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   در مشهد )ديم(انتظاري هاي نخود متحمل به سرما در شرايط كشت   گستره درصد بقاء در ژنوتيپ-2شكل 

  ).1385-86سال زراعي  (
  

 ، كـشت زمـستانه نخـود      دهند كـه    ي نشان مي  هاي متعدد  گزارش
 و  19( دهـد  تعداد غالف در بوته را نسبت به كشت بهاره افـزايش مـي            

21 .(رسا و همكاران    پ)آذر،  13شـت،   اثير سه تـاريخ ك    أدر بررسي ت  ) 2
 فروردين، كمتـرين تعـداد غـالف در بوتـه را در كاشـت              15 دي و    13

 آزمايشي در   با انجام ) 12 ( و باقري  نظامي. ماه مشاهده كردند   فروردين
 در دو   ي نخـود   ژنوتيپ متحمل بـه سـرما      30 بر روي    1378-79سال  
 كه از نظر تعداد غـالف       ند آبان، اظهار داشت   13و   مهر   26  كاشت تاريخ

 داشتندداري با هم      تفاوت معني  ،شتاها در دو تاريخ ك     در بوته، ژنوتيپ  
 متوسط  طور  بهطوري كه تعداد غالف در بوته در گياهان كاشت دوم            هب

ايشان افزايش تعداد غـالف  .  از گياهان كشت اول بودبيشتر  درصد 50
عامل دوره رشد رويشي و تعداد بوته در واحـد سـطح            دو  ثير  أترا تحت   
  . ندذكر كرد

  

  
هاي نخود  در بوته در ژنوتيپبارور  گستره تعداد غالف-3شكل

   در مشهد)ديم (متحمل به سرما در شرايط كشت انتظاري

  )1385-86سال زراعي (
  

  تعداد دانه در غالف
 5/2 تا   1 هاي مورد آزمايش از    تعداد دانه در غالف در بين ژنوتيپ      

در ). p≥05/0( بـود   معنـي دار   و از نظر آمـاري    دانه در غالف متفاوت     
 و  5/2  به ترتيب بـا       721MCC  و    814MCCهاي    ژنوتيپ ،اين ميان 

 493MCC   ، 740MCCهـاي     ژنوتيپ  و بيشتريندانه در غالف،     3/2
 كمترين، تعداد دانه در      در غالف   دانه حداقل يك عدد    با    436MCCو

  درصـد  50در اين مطالعه، تعداد دانه در غـالف در        . ودندغالف را دارا ب   
. )4شكل ( بود 8/1 بيش از     آنها،  درصد 11 و در    3/1كمتر از   ها    ژنوتيپ

هـاي   با مقايسه كشت پـاييزه و بهـاره ژنوتيـپ         ) 7(گلداني و همكاران    
 كه تعداد دانه در غالف در كشت پـاييزه بيـشتر از      نتيجه گرفتند نخود،  

ا به نظر ايـن محققـان، در كـشت پـاييزه مرحلـه              بن. كشت بهاره است  
افشاني در شرايط مناسب آب و هوايي قرار گرفته و ميزان تلقـيح              گرده

 . شود  باعث افزايش تعداد دانه در غالف ميكهگردد  بيشتر مي
  
   دانهصدوزن 

  ايـن صـفت   از نظـر ) P≥05/0( داري  تفاوت معني  بر اساس نتايج،  
 100وزن   به طـوري كـه          وجود داشت  شمورد آزماي  يها بين ژنوتيپ 

هــاي   ژنوتيــپ،در ايــن ميــان.  گــرم  متغيــر بــود45 تــا 13دانــه، از 
338MCC    426  وMCC       و  بيـشترين    ،  گـرم   41 و   45  به ترتيب بـا

 ، گـرم 17 و 13بـا  بـه ترتيـب       800MCC و 441MCCهاي   ژنوتيپ
انـه   د100در ايـن آزمـايش، وزن      .  دانه را دارا بودند    100كمترين وزن   

 كمتـر از     آنهـا     درصـد  12گرم و در     41ز  ا بيشتر   ها   ژنوتيپ  درصد 3در
  . )5شكل ( گرم بود20
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   در مشهد)ديم (هاي نخود متحمل به سرما در شرايط كشت انتظاري  گستره تعداد دانه در غالف در ژنوتيپ-4شكل 

  )1385-86سال زراعي  (
  

 وزن ،، در كشت زمـستانه    )15 و 13( نابنا به اظهار برخي از محقق     
بـه عنـوان مثـال در تحقيـق روبيـو و            . يابد  دانه نخود كاهش مي    100

 دانـه در تيمارهـاي كـشت پـاييزه          100، ميـانگين وزن     )18( همكاران
نتايج حاصـل   در   .مشاهده شد گرم   7/31و در كاشت بهاره     گرم   7/30

 و  ، دو عامـل تعـداد دانـه در غـالف          )7( و همكـاران      گلداني از بررسي 
 100 وزن ، مـؤثر بـر      هـا    به دانـه    يافته فتوسنتزي تخصيص   مواد ميزان
ها كمتر بود، وزن     طوري كه ارقامي كه تعداد دانه آن       بهعنوان شد   دانه  
هايي كه تعداد    در آزمايش حاضر نيز ژنوتيپ    .  دانه بيشتري داشتند   100

بـر اسـاس     . دانه بيشتري بودنـد    100دانه كمتري داشتند، داراي وزن      
دانه و درصد بقاء مثبت و       100اهدات اين آزمايش، رابطه بين وزن       مش

هايي كـه دانـه درشـت تـري          يعني ژنوتيپ ). =10/0r**(معني دار بود    
بيـشتري داشـته    ي  داشتند توانسته بودند در شرايط سخت زمستان بقا       

در . موافـق بـود   )4(اين نتايج با نتايج خيرخواه . باشند و بهتر سبز كنند 
بين درصد  ) =32/0r**(نيز همبستگي مثبت و معني داري        ويمطالعه  

 دسـت   به،   انتظاري  دانه در تيپ كابلي كشت     100 زمستانه و وزن     يبقا
 دانه با تعداد غـالف      100داري بين وزن      معني  منفي و  همبستگي.  آمد
09/0**( در بوته    رپ(r=-  اين بـدان معنـي اسـت كـه بـا            . مشاهده شد

سهم هر يك از دانه ها از مواد فتوسنتزي    افزايش تعداد غالف هاي بر      
  .كاهش يافته و دانه كوچكتري توليد شده است

  

  
  در مشهد) ديم(هاي نخود متحمل به سرما در شرايط كشت انتظاري   دانه در ژنوتيپ100 گستره وزن -5شكل 

  )1385-86سال زراعي  (
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  وتهبوزن دانه در 

 تحـت تـاثير     )P≥05/0(بـه طـور معنـي داري        وزن دانه در بوتـه      
ــت  ــرار گرف ــپ ق ــه . ژنوتي ــوري ك ــه ط ــپ ب ــاي  ژنوتي ، 766MCCه

358MCC ،283MCC ،796 MCC 781وMCCگـرم  2  هركدام با 
 به ترتيب كمتـرين و بيـشترين وزن          گرم 11  با    799MCCژنوتيپ   و

 7ها بـيش از        ژنوتيپ  درصد 14 در اين مطالعه،     .را داشتند  دانه در بوته  
بـر  . )6شكل   ( گرم دانه در بوته داشتند     3 از    كمتر  آنها  درصد 20گرم و 

  بـا ميان وزن دانه در بوتـه داري    مثبت و معني  اساس نتايج، همبستگي    
  .وجود داشت، =r)71/0**(بوته   دربارورتعداد غالف 

  
  عملكرد دانه

 گـرم   77 تـا    7هاي مورد آزمايش، از      عملكرد دانه در ميان ژنوتيپ    
هـاي   بين ژنوتيپ  داري  تفاوت معني  ،ظر ن  اين از. در متر مربع متغير بود    

  و   333MCCهـاي    ژنوتيـپ ). P≥05/0( مورد آزمايش وجـود داشـت     

186MCC  ژنوتيپ   و  بيشترين ، گرم در متر مربع    69  و 77 ترتيب با    به 
746MCC 773وMCC  در متــر مربــع،  گــرم 11و  7 ترتيــب بــا بــه

هـا    وتيـپ  ژن  درصـد  13در اين آزمايش،    . كمترين عملكرد را دارا بودند    
 گـرم در    61 بيش از    ها   ژنوتيپ  درصد 5 در مترمربع و      گرم 20كمتر از   

  . )7شكل  (داشتند متر مربع عملكرد
 دوره رشـد    داري بـين عملكـرد دانـه بـا          معني  مثبت و  همبستگي 

  دوره رشد زايشي   ،=r)17/0**(،  )سبز شدن تا گلدهي   روزهاي  (رويشي  
و ) =21/0r**( رتفاع بوته ، ا )=23/0r** (،)گلدهي تا رسيدگي  روزهاي  (

 رابطه اخيـر بـدين معنـي        .وجود داشت  ،=r)54/0**(وزن دانه در بوته     
است كه عملكرد تك بوته با عملكـرد كـل رابطـه مـستقيم دارد، بـه                 
. طوري كه با افزايش عملكرد تك بوته، عملكرد كل افزايش مي يابـد            
و خيرخواه و همكاران نيز همبستگي مثبـت بـين عملكـرد تـك بوتـه             

  ). 3(عملكرد كل را گزارش نمودند 

  
   در مشهد)ديم (كشت انتظاري شرايط هاي نخود متحمل به سرما در  گستره وزن دانه در بوته در ژنوتيپ-6شكل 

  )1385-86سال زراعي  (
  

  
   در مشهد )ديم (كشت انتظاري هاي نخود متحمل به سرما در  گستره عملكرد دانه در ژنوتيپ-7شكل 

  ).1385-86ي سال زراع(
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  زيستيعملكرد 

 187 تـا  58هاي مورد آزمايش، از     در ميان ژنوتيپ   د زيستي عملكر
داري بـين    ايـن نظـر، تفـاوت معنـي        از و   گرم در متر مربع متغيـر بـود       

 هـاي   ژنوتيـپ ). P≥05/0( هاي مـورد آزمـايش وجـود داشـت         ژنوتيپ
333MCC   803وMCC بـر متـر مربـع    گرم   174 و   187ترتيب با     به ،
ــا 811MCCشترين و ژنوتيــپ بيــ   بــر متــر مربــع و نيــز گــرم58  ب

 64  هريـك  بـا        283MCC  و    773MCC   ، 727MCC هاي  ژنوتيپ
 زيستي درعملكرد . داشتند را زيستي، كمترين عملكرد   گرم در مترمربع  

 درصـد از   29 در متـر مربـع و در          گرم 80ها كمتر از      درصد ژنوتيپ  14
  . )8شكل (بود ع  گرم در متر مرب121 بيش از آنها،

  و تعداد شـاخه    زيستيبين عملكرد   داري    همبستگي مثبت و معني   
 ،=r)36/0** (بوتـه  هـا در     طـول شـاخه     مجموع ،=r)32/0**(در بوته   

و وزن دانــه در بوتــه   =r)39/0**( در بوتــه بــارورتعــداد غــالف  
)**46/0(r=  ،    و نيـز    بين طول دوره رويشي و زايـشي      وجود داشت، اما 

  . ارتباط خاصي مشاهده نشدزيستيبا عملكرد  عملكرد دانه
  

  شاخص برداشت
 10هاي تحت آزمايش از حـدود        شاخص برداشت در ميان ژنوتيپ    

 داري  تفـاوت معنـي     از اين نظر   ها  بين ژنوتيپ   و بود  درصد متغير  49تا  
 ،800MCC  و 746MCCهــاي  ژنوتيــپ). P≥05/0( وجــود داشــت

 و 441MCCهـاي   تيـپ  و ژنو كمتـرين  درصـد 12 و 10ترتيـب بـا     به
719MCC درصد، بيشترين شـاخص برداشـت را   47 و   49 با   ترتيب  به 

 كمتـر   ها   ژنوتيپ  درصد 7 درشاخص برداشت    .به خود اختصاص دادند   
. )9شكل   ( درصد بود  41 نيز بيشتر از      آنها  درصد 10 و در     درصد 20از  

 ژنوتيپ متحمل به سرما در مـشهد انجـام          33در آزمايشي كه بر روي      
 آبـان و  11 مهر، 24 مهر، 6هاي كاشت    شاخص برداشت در تاريخ    شد،
به طـوري   .  درصد بود  2/15 و   6/38،  9/38،  8/29 اسفند به ترتيب     16

كه ميانگين شاخص برداشت در كشت پاييزه بيش از دو برابـر كـشت              
 بنا به اظهار محققان آزمايش افـزايش نـسبت رشـد            .بهاره گزارش شد  

اهش شاخص برداشت در كـشت بهـاره        رويشي به رشد زايشي علت ك     
  .)11(عنوان شد 

شاخص برداشت با درصد بقـاء       بين   داري همبستگي مثبت و معني   
)**17/0(r=     در بوته    بارور و تعداد غالف )**56/0(r=  ،   وجـود داشـت. 

اين بدان معني است كه تعداد غالف بارور به عنوان يك جـزء زايـشي       
 داراي غـالف بـارور      موثر در شاخص برداشـت بـوده و ژنوتيـپ هـاي           

 .  بيشتر، شاخص برداشت بيشتري داشته اند
  

  نتيجه گيري
در آزمايش حاضر، مجموع بارندگي از زمان كاشـت تـا برداشـت،             

قبل از آغاز رشـد رويـشي       )  درصد 83(متر بود كه عمده آن         ميلي 267
ماه، به وقوع پيوست بـه طـوري          گياه در فاصله كاشت تا دهم فروردين      

 هفته هيچ بارندگي مؤثري رخ      6 فروردين ماه به مدت      كه پس از دهم   
توان بيان كرد كه پراكنش نامناسب بارندگي در سال           بنابراين مي . نداد

آزمايش موجب ايجاد تنش رطوبتي در طي دوره رشد زايـشي شـده و              
در انتهاي فصل رشد نيز گياهان      . تأثير منفي بر عملكرد گياهان داشت     

  .مبود رطوبت مواجه شدندبا افزايش درجه حرارت و ك

  

  
   در مشهد )ديم (كشت انتظاري هاي نخود متحمل به سرما در شرايط  گستره عملكرد زيستي در ژنوتيپ-8شكل 

  )1385-86سال زراعي (
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   در مشهد)ديم (هاي نخود متحمل به سرما در شرايط كشت انتظاري  گستره شاخص برداشت در ژنوتيپ-9شكل 

  )1385-86سال زراعي  (
  

تر بوده و     هايي كه زودرس    رسد شناسايي ژنوتيپ   نظر مي   بنابراين به 
 .تواند مفيد واقع شود    تر تكميل كنند، مي     بتوانند دوره رشد خود را سريع     

ــشترين    ــه بي ــه در بوت ــه صــفات بررســي شــده، وزن دان ــان كلي از مي
هاي  همچنين ژنوتيپ. )=54/0r**(همبستگي را با عملكرد دانه داشت    

با توجـه   . اراي عملكرد زيستي و شاخص برداشت باالتري بودند       برتر، د 
به كمبود رطوبت در كشت ديم، طبيعتاً ارقامي كـه سـهم بيـشتري از               

. تـر باشـند     تواننـد موفـق     مواد فتوسنتزي را به دانه اختصاص دهند مي       
 743 و 333MCC، 186MCC  ،803MCCهـاي     كلي ژنوتيـپ   طور  به 

MCC      گرم در هكتار در شرايط انتظـاري       كيلو 600 با عملكرد بيش از 

با توجه به اين كـه در آزمـايش حاضـر،           . ناسايي شدند ش ، مشهد )ديم(
گونه آبياري و تنها بـا تكيـه بـر نـزوالت جـوي در                 گياهان بدون هيچ  

شرايط ديم رشد يافتند و نيز با توجـه بـه ميـانگين عملكـرد نخـود در             
 آمده از   دست  بههاي  ، لذا عملكرد  ) كيلوگرم در هكتار   500 حدود(كشور  
بنابراين جهت اطمينـان    . رسد  نظر مي   هاي مذكور، اميدبخش به     ژنوتيپ

ها در شرايط كشت پاييزه ديـم در مـشهد،    از ثبات عملكرد اين ژنوتيپ 
هـاي آتـي مـورد        هاي انتخاب شده، در سـال       پيشنهاد مي شود ژنوتيپ   
  . بررسي بيشتر قرار گيرند
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