
  

 

 

0 
 

 ايران حبوبات ملي همايش چهارميه مجموعه مقاالت
 (مرکسي استان طبيعي منابع و کشاورزي تحقيقات مرکس اراک، ،1390 ماه بهمه 20 و 19)

 بررسي تكميلي برخي پارامترهاي زراعي ژنوتيپ هاي نخود

((Cicer arietinum L.منتخب براي تحمل به خشكي در شرايط مشهذ  
 

 2، علي گنجعلي1حسن پُرسا
 porsa@um.ac.irكارشناس ارشد پژوهشي پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد- 1

 عضو هيأت علمي دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد- 2

  چكيذه
ِ ي ػلؼلِ آصهايـات تحول تِ خـكي دس ًخَد، آصهايـي تا ّذف اًدام تشخي تشسػي ّاي صساػيِ تكويلي  دس اداه

، MCC80 ،MCC352 ،MCC392ؿاهل )تش سٍي خٌح طًَتيح ًخَد كاًذيذا تشاي تحول تِ خـكي اص تيح كاتلي 

MCC537 ٍ MCC696) 12-60-31 حاصل آصهايـات قثلي ٍ ًيض سقن كشج( MCC358)  ػٌَاى ؿاّذ، دس ػال صساػي ِ ت

ي، داسا  تحول تِ خـکي تشايکياًتخاب هَاد طًتاص آًدا كِ يكي اص ٍيظگي ّاي الصم دس .  دس هـْذ، عشاحي ٍ اخشا ؿذ1388

 هي تاؿذ، لزا دس ايي آصهايؾ، سفتاس ٍ ػولكشد طًَتيح ّاي هزكَس دس ؿشايظ  تذٍى تٌؾطي ػولكشد تاال دس ؿشاليختاًغتَدى 

. تزٍس دس اسديثْـت هاُ كـت ؿذًذ. آتي دس قالة عشح تلَک ّاي كاهل تصادفي تا ػِ تكشاس هَسد تشسػي قشاس گشفت

دس ايي آصهايؾ، صفات . ، هغاتق هؼوَل هٌغقِ اًدام ؿذ(ؿاهل آتياسي)، كاؿت ٍ داؿت  ػوليات آهادُ ػاصي صهيي

تش اػاع ًتايح، تفاٍت ّاي هؼٌي داسي دس هياى . فٌَلَطيک، هَسفَلَطيک، اخضاي ػولكشد ٍ ػولكشد داًِ، اًذاصُ گيشي ؿذًذ

ِ ّاي اٍليِ، طًَتيح ّاي هَسد تشسػي اص ًظش تؼذاد  سٍص اص كاؿت تا گل دّي، غالف دّي ٍ سػيذگي، استفاع تَتِ، تؼذاد ؿاخ

دس هياى طًَتيح ّاي هَسد تشسػي، . ، ٍخَد داؿتداًِ، ػولكشد تيَلَطيک، ػولكشد داًِ ٍ ؿاخص تشداؿت100ٍصى 

ِ خُض 9/144 تيـتشيي هيضاى ػولكشد داًِ سا تا MCC80طًَتيح    گشم دس هتشهشتغ تَليذ كشد اها اص ايي ًظش تا ػايش طًَتيح ّا ت

MCC352طًَتيح  . ، تفاٍت هؼٌي داسي سا ًـاى ًذادMCC80 ،ِّاي اٍلي ِ ، كوتشيي تؼذاد سٍص تا سػيذگي ٍ تيـتشيي تؼذاد ؿاخ

. تؼذاد غالف دس تَتِ ٍ ؿاخص تشداؿت سا ًيض داسا تَد تا ايي ٍخَد دس اغلة هَاسد، تفاٍت هؼٌي داسي ًؼثت تِ اكثش طًَتيح ّا ًذاؿت

ًتايح ايي آصهايؾ دس هدوَع ًـاى داد كِ اكثش طًَتيح ّاي هٌتخة تشاي تحول تِ خـكي دس ايي تحقيق، اص ػولكشد قاتل تَخْي دس 

ِ ي ػلؼلِ آصهايـاتِ هشتثظ تِ هٌظَس دػتياتي تِ اسقام هتحول تِ  ؿشايظ تذٍى تٌؾ خـكي ًيض تشخَسداسًذ ٍ لزا خْت حضَس دس اداه

 .خـكي، تَصيِ هي ؿًَذ

 مقذمه 

 ػذم ٍخَد ،يػتيسصي ٍ ؽيػتي هختلف صيتٌؾ ّا، ٍخَد خاييي تَدى ػولكشد ًخَد دس كـَس هااص خولِ داليل اصلي 

ػَاهل كاّؾ تٌؾ خـكي يكي اص هْن تشيي دس ايي هياى، . تاؿذي  مي صساعتيسي هذحياسقام هقاٍم تِ تٌؾ ّا ٍ ػذم اِػوال صح
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ِ هٌظَس تْشُ گيشي اص تٌَع هَخَد دس . تِ ؿواس هي سٍددس اػتاى خشاػاى سضَي، ػولكشد ًخَد، تِ ٍيظُ    ًخَدِرخايش طًتيكيت

ِ ّاي ػاصگاس تا خـكي، هغالؼات هٌؼدوي عي ًضديک تِ خوغ آٍسي ؿذُ اص هٌاعق هختلف ايشاى  دس خْت دػتياتي تِ ًوًَ

ِ ي گزؿتِ صَست گشفتِ اػت  ؛ گٌدؼلي ٍ ّوكاساى، 1390؛ خَيٌي خَس ٍ ّوكاساى، 1388گٌدؼلي ٍ ّوكاساى، )يک دّ

دس ايي تحقيقات، تِ صفات ٍيظُ اي چَى صٍدسػي، فشاس اص خـكي ٍ ًيض ؿاخص ّاي كوّيِ هقاٍهت ٍ حؼاػيت تِ . (1390

اًتخاب تا ايي ٍخَد،  .تَخِ ؿذُ اػت (2008؛ كاتيَلي ٍ ّوكاساى، 2006؛ آًثؼا ٍ ّوكاساى، 2001تشًش ٍ ّوكاساى، )خـكي 

 تا  ّوشاُ تاؿذ ًيض تذٍى تٌؾطي ػولكشد تاال دس ؿشالي ختاًغي تشايکي تا اًتخاب هَاد طًتيػتي تاي، تحول تِ خـکيتشا

 هٌاػة ٍ ي سعَتتطي دس ؿشا، خـک ٍ كن تاساىي دس ػال ّايحذاقل ػولكشد اقتصاد تَدى داساي هَسد ًظش ضوي ج ّايطًَت

تٌاتشايي دس ايي آصهايؾ، طًَتيح ّاي ًخَد هٌتخة تشاي هقاٍهت . (1988 ،تلَم) خُشهحصَل ظاّش ؿًَذ  ًيض هشعَبيػال ّا

تِ خـكي حاصل آصهايـات قثلي اص خْت حايض تَدى تشخي ٍيظگي ّاي صساػي هغلَب دس ؿشايظ تذٍى تٌؾ خـكي 

 . ًذقشاس گشفت تكويلي هَسد اسصياتيًيض  (آتياسي)

 مًاد ي ريش ها

، MCC80 ،MCC352ؿاهل )خٌح طًَتيح ًخَد كاًذيذا تشاي تحول تِ خـكي دس ايي آصهايؾ، تزٍس 

MCC392 ،MCC537 ٍ MCC696)  12-60-31حاصل آصهايـات قثلي ٍ ًيض سقن كشج( MCC358) ػٌَاى ؿاّذ ِ  ،ت

تزٍس .  دس قالة عشح تلَک ّاي كاهل تصادفي تا ػِ تكشاس دس هـْذ كـت ؿذًذ1388دس ػال صساػي  ،ّوگي اص تيح كاتلي

ػوليات آهادُ ػاصي صهيي . طًَتيح ّا، اص تاًک تزس حثَتات خظٍّـكذُ ػلَم گياّي داًـگاُ فشدٍػي هـْذ تأهيي گشديذ

 هتشهشتغ تش سٍي خٌح خظ 5/2×5 اسديثْـت هاُ دس كشت ّايي تِ اتؼاد 10 اًدام ؿذ ٍ كـت تزٍس دس هٌغقِهغاتق هؼوَل 

ِ ي تزٍس سٍي خظ، 50كاؿت تِ فاصلِ  آتياسي ًيض هغاتق هؼوَل .  ػاًتي هتش صَست گشفت10 ػاًتي هتش اص يكذيگش ٍ فاصل

 هَسفَلَطيک، اخضاي ػولكشد ٍ ػولكشد، لَطيک،صفات فٌَدس ايي آصهايؾ تشخي . هٌغقِ ّش ّفتِ يک ًَتت اًدام ؿذ

  . ؿذ ٍ ثثتاًذاصُ گيشي

 

 وتايج ي بحث

سٍص اص كاؿت تا گل دّي، غالف دّي ٍ سػيذگي، استفاع تش اػاع ًتايح، طًَتيح ّاي هَسد تشسػي اص ًظش صفات تؼذاد 

ِ ّاي اٍليِ، ٍصى  ، تفاٍت ّاي هؼٌي داسي تا داًِ، ػولكشد تيَلَطيک، ػولكشد داًِ ٍ ؿاخص تشداؿت100تَتِ، تؼذاد ؿاخ

 گشم دس هتشهشتغ، تيـتشيي هيضاى ػولكشد 9/144 تا MCC80تش ايي اػاع، ّشچٌذ طًَتيح  . (2 ٍ 1خذٍل )يكذيگش داؿتٌذ 

ِ خُض   تا MCC80ّوچٌيي طًَتيح  . ، تفاٍت هؼٌي داسي ًذاؿتMCC352داًِ سا داسا تَد اها اص ايي ًظش تا ديگش طًَتيح ّا ت
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ِ ّاي اٍليِ، تؼذاد غالف دس تَتِ ٍ ؿاخص تشداؿت  ٍخَد داسا تَدى كوتشيي تؼذاد سٍص تا سػيذگي ٍ ًيض تيـتشيي تؼذاد ؿاخ

تذيي تشتية ًتايح . (4 ٍ 3خذٍل )دس هياى طًَتيح  ّا، دس اغلة هَاسد، تفاٍت هؼٌي داسي ًؼثت تِ اكثش طًَتيح ّا ًـاى ًذاد 

ايي آصهايؾ دس هدوَع هـخص ًوَد كِ اكثش طًَتيح ّاي هٌتخة تشاي تحول تِ خـكي دس ايي تحقيق، ػولكشد هٌاػثي دس 

ِ ي ػلؼلِ آصهايـات هشتثظ تا ّذف دػتياتي تِ اسقام هتحول تِ  ؿشايظ سعَتتي هٌاػة داؿتِ ٍ تٌاتشايي اػتفادُ اص آًْا دس اداه

 .      تٌؾ خـكي، قاتل تَصيِ هي تاؿذ

 مىابع

ّاي ًخَد تيح كاتلي دس هٌغقِ  گضيٌؾ تشاي تحول تِ خـكي دس طًَتيح. 1390. خُشػا. گٌدؼلي ٍ ح. ، ع.خَيٌي خَس، ع -1

  (.1 )2 خظٍّؾ ّاي حثَتات ايشاى ًـشيِ. ًيـاتَس
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مياوگيه مربعات مربًط به آواليس يارياوس اجساي عملكرد ي عملكرد شوًتيپ هاي وخًد مىتخب - 2جذيل 

 (1388سال زراعي )براي تحمل به خشكي در شرايط كشت آبي در مشهذ 

 مىابع تغيير
درجه 

 آزادي

تعذاد غالف 

 در بًته

تعذاد داوه در 

 غالف

يزن 

 داوه100

عملكرد 

 بيًلًشيك

عملكرد 

 داوه
 شاخص برداشت

 - - - - - - 2 تكرار
 ns2/592 ns064/0 **6/98 *14591 **6112 **2/643 5 (شوًتيپ)تيمار 

 7/41 1141 3779 6/2 025/0 8/464 10 خطا

  17كل 
ns
ِ  تشتية، غيشهؼٌي داس ٍ هؼٌي داس دس : ** ٍ * ،  = 0.05 ٍ = 0.01دس ػغح ت

 صفات فىًلًشيك ي مًرفًلًشيك شوًتيپ هاي وخًد مىتخب براي تحمل به خشكي - 3جذيل 

 (1388سال زراعي )در شرايط كشت آبي در مشهذ 

 شوًتيپ وخًد

 (MCC ؿواسُ)

 تعذاد ريز

 از كاشت تا گل دهي

 تعذاد ريز

 از كاشت تا غالف دهي

 تعذاد ريز

 از كاشت تا رسيذگي

 ارتفاع بًته

 (ػاًتي هتش)

 تعذاد 

 شاخه هاي ايليه

80  bc 3/43 a 3/54 b 3/74 c 0/24 a 1/6 

352 bc 0/44 b 7/47 a 7/93 abc 3/30 abc 9/3 

358 a 3/48 a 3/56 a 0/93 a 7/34 abc 5/4 

392 c 3/42 a 3/55 a 3/90 bc 3/26 bc 0/3 

537 ab 7/46 a 3/56 a 3/88 ab 7/33 ab 8/4 

696 ab 3/46 a 7/57 ab 0/83 c 7/23 c 8/1 

 .دس هَسد ّش صفت، اػذادي كِ حذاقل يک حشف هـتشک داسًذ، اختالف هؼٌي داسي تا يكذيگش ًذاسًذ-
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Complementary studies for some agronomic 

characteristics of candidate chickpea (Cicer arietinum L.) 

genotypes for drought tolerance in Mashhad 
 

Abstract  

In order to study of some agronomic characteristics of candidate chickpea (Cicer 

arietinum L.) genotypes for drought tolerance in Mashhad (introduced from previous 

evaluations), five chickpea germplasms (MCC80, MCC352, MCC392, MCC537 & MCC696) 

and MCC358 (Karaj) as control were sown based on a Randomized Complete Block Design 

in irrigated condition at Mashhad in 2009. Some phenological and morphological 

characteristics and yield and yield components were measured. Based on results, there were 

significant differences among genotypes regarding to days to flowering, podding and 

ripening, plant height, number of primary branches, 100 seed weight, seed and biological 

yield and harvest index. MCC80 produced the highest seed yield (144.9 gm
-2

), number of 

primary branches, pod number per plant and harvest index, but in most cases there were not 

significant differences between MCC80 and other genotypes. Totally, genotypes in this study 

showed high performances regarding to agronomic characteristics in non-stressed conditions. 

Therefore, they are recommended for existing in the following investigations in order to 

achieve to chickpea drought tolerant cultivars.   

 صفات اجساي عملكرد ي عملكرد شوًتيپ هاي وخًد مىتخب براي تحمل به خشكي - 4جذيل 

 (1388سال زراعي )در شرايط كشت آبي در مشهذ 

 شوًتيپ وخًد

 (MCC ؿواسُ)

تعذاد غالف در 

 بًته

تعذاد داوه در 

 غالف

 داوه100يزن 

 (گشم)

 عملكرد بيًلًشيك

 (گشم دس هتشهشتغ)

 عملكرد داوه

 (گشم دس هتشهشتغ)

 شاخص برداشت

 (دسصذ)

80  9/64  2/1  b 8/21  a 6/284  a 9/144  a 5/50 

352  1/28  0/1  a 5/31  b 0/119  b 4/10  c 9/7 

358  3/48  0/1  a 4/32  a 5/321  ab 1/105  b 4/32 

392  4/42  1/1  a 7/31  a 0/248  ab 3/71  b 3/28 

537  5/30  0/1  a 9/32  a 4/275  ab 2/96  b 6/31 

696  9/53  4/1  ab 4/20  a 5/234  ab 0/105  ab 8/43 

 .دس هَسد ّش صفت، اػذادي كِ حذاقل يک حشف هـتشک داسًذ، اختالف هؼٌي داسي تا يكذيگش ًذاسًذ-

 


