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  كيدروپونيه طيدر مح كوليگل لنيات يحاصل از پل يبه تنش خشك نشيگز يابيارز
  ).Cicer arietinum L(نخود  پيدوازده ژنوت در

  

  5يمعصوم يعل و 4يجعفرنبات، 3ي، احمدرضا بهرام2يعبدالرضا باقر ،*1يمحمد زارع مهرجرد
  فردوسي مشهد استاديار دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شيروان، دانشگاه -1

  مشهد يدانشگاه فردوس هيدانشكده علوم پا و يدانشكده كشاورز يعلم ئتيعضو هترتيب  به - 3و  2
  آوران بذر يكتا دكتري فيزيولوژي زراعي، شركت فن -4

  نور استاديار دانشگاه پيام -5
  

  09/05/1389: تاريخ دريافت
  07/02/1390: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
. رود شمار مي خصوص در ارقام ديررس به به ،ترين عوامل كاهش عملكرد نخود كي از مهمي ،تنش خشكي انتهاي فصل

العمل خصوصيات ريشه و  از طريق بررسي عكس ،ژنوتيپ نخود12تحمل به تنش خشكي در  ةاين آزمايش با هدف مطالع
در  6000گليكول اتيلن استفاده از پلي شده باءلقاثير دو تيمار خشكي اأت ،براي اين منظور. ها انجام شد هاي هوايي آن اندام

در گلخانه مورد  ،هاي مورد نظر بار و يك تيمار شاهد بدون تنش در محيط هيدروپونيك بر روي ژنوتيپ -6و  - 3سطوح 
اصلي، وزن  ةدوهفته پس از اعمال تيمار، مقدار نسبي آب برگ، ارتفاع بوته، تعداد شاخه، طول ريش. بررسي قرار گرفت

ها بر  ي مقاومت و حساسيت به خشكي در ژنوتيپهاي كم شاخص. گيري شد ها اندازه هوايي و ريشه در ژنوتيپخشك اندام 
ها از نظر صفات مختلف،  دار بين ژنوتيپ نتايج نشان داد عالوه بر اختالف معني .توده محاسبه شد اساس عملكرد زيست

جانبي و وزن خشك اندام هوايي و  ةبوته، تعداد شاخدار مقدار نسبي آب برگ، ارتفاع  باعث كاهش معني تنش خشكي
گيري از  با بهره. هاي مورد مطالعه گرديد در ژنوتيپ ،بار نسبت به تيمار شاهد -3افزايش طول ريشه در تيمار  نيز ريشه و
تيب رت هب MCC877وMCC783 هاي  توده، ژنوتيپ و ميانگين توليد زيست پالت نمودار بايهاي مقاومت و ترسيم  شاخص

ارزيابي صفات  باوجودطور كلي  به .دارا بودند را كمترين ميزان مقاومت به خشكي و بيشترين ،بوته برگرم 54/1و  87/2با 
 ،شده در اين شرايط هاي گزينش توده، ژنوتيپ اساس زيست هيدروپونيك و انتخاب برمختلف تحمل به خشكي در شرايط 

  .دنباش ايط طبيعي و عملكرد دانه مطابقت نداشتهشده در شر هاي گزينش با ژنوتيپ احتماالً
  
  مقدار نسبي آب برگ، نخودي مقاومت، هاي كم شاخصخصوصيات ريشه و اندام هوايي، : هاي كليدي واژه

  
 1مقدمه

تـرين عوامـل    هاي محيطي از جمله خشـكي از مهـم   تنش
در اين ميان . روند شمار مي كاهش توليد محصوالت كشاورزي به

كـه جايگـاه   نيـز   (.Cicer arietinum L)نخـود   گيـاه زراعـي  
از ايـن قاعـده    ،غـذايي مـردم خاورميانـه دارد    ةاي در جيـر  ويژه

كـه ايـن محصـول در ايـران توســط      از آنجـا  مسـتثني نبـوده و  
صـورت ديـم    كشاورزان در اواخر زمستان و اوايل بهار و بيشتر به

 زايشـي گيـاه بـا شـرايط     ةدليـل برخـورد دور   به ،شود كشت مي
طور چشـمگيري از   به ،نامناسب محيطي و كاهش نزوالت جوي

                                                 
  دانشكده كشاورزي ،مشهد، دانشگاه فردوسي :نويسنده مسئول *

  mzarem1381@yahoo.com، 09359926720:همراه

كـه بـر    نحوي به ،(Nezami, 2001) شود عملكرد آن كاسته مي
ايران با وجود داشتن سـومين   ،(FAO, 2008)اساس آمار فائو 
نخـود، از نظـر     ةكشـور توليدكننـد  51در ميان  ،سطح زيركشت

. گرفته است ونهم قرار ن توليد در واحد سطح در مقام چهلميزا
مطالعات  ،در ارتباط با گزينش ارقام متحمل به خشكي در نخود

مختلفي صورت گرفته و در مواردي گزينش براي ارقـام زودرس  
 Kumar et al., 1985; Subarao)با موفقيت همراه بوده است

et al., 1995; Kumar & Rao, 2001)    .   ،در ايـن رابطـه
مناسبي برخوردار هسـتند،   چه ارقام زودرس از ثبات عملكردگر
 ةعلت حساسيت به كشـت زمسـتانه و توليـد زيسـت تـود      بهاما 

رس در بـه نسـبت ارقـام ديـر    رشـد،   ةعلت كوتاهي دور كمتر به
تـري   عملكرد پـايين  ،هايي كه ميزان بارندگي مناسب باشد سال
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