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   در ).Cicer arietinum L(دسی  نخود هايژنوتیپ زدگییخ به تحمل ارزیابی
  مشهد هوایی و آب شرایط

  

  5، محمد محمدي4، سید جالل آذري3برومند رضازاده ، الهه2، احمد نظامی1جعفر نباتی
  مشهد، مشهد، ایران استادیار پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی1

  استاد گروه زراعت و پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران2
  دانشجوي دکتري زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران3

  تربیت مدرس، تهران، ایران اعت، دانشگاهدانشجوي دکتري زر4
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران5

  30/10/98 ؛ تاریخ پذیرش:  18/11/97تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 در نخـود  کشـت  .نخود اسـت  کشت با رابطه در مسائل موجود ترینمهم از یکی عملکرد، ثباتیبی و بودن پایین :سابقه و هدف

 با پایانی رشد، مراحل در خصوصبه فصل رشد طول در گیاه نتیجه،در پذیرد.صورت می بهار در عمده طوربه مناطق ایران، اکثر
هایی مانند کشت پاییزه توان از روشجهت افزایش عملکرد نخود میشود. می مواجه خشکی و گرمامانند  غیر زیستی هايتنش

 با ،بنـابراین ؛ اسـت  زدگـی به یخنسبت  ارقام موجود بودن تحمل در پایین ،اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد ،نموداستفاده 
 رماـــش به ورتضر یــک ،مناسب دعملکر با زدگــییــخ به متحمل يهانوتیپژ شناسایی د،نخو هپاییز کشت يهايبرتر به توجه

  رود.می
  

در مزرعـه تحقیقـاتی    ژنوتیپ نخـود دسـی   29با  تکرار سه در فیدتصا کامل هايبلوك طرح قالب در آزمایش ها:مواد و روش
از بانـک بـذر    مطالعـه  مـورد هـاي  ژنوتیـپ  .انجـام شـد   1395-96 زراعـی  دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال

حـداقل درجـه    ،طول فصـل رشـد   درکشت شدند.  آبان ماهپژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و در دهه اول 
 هـر  گیاهان تعداد ،هفته آخر اسفندماه و سبز شدن از پس روز 30 ،بقا درصد تعیین منظوربه. بودگراد درجه سانتی -13حرارت 
 در فغال ادتعد فرعی، و اصلی شاخه تعداد بوته،نهایی  ارتفاع ،شد. در انتهاي فصل رشد محاسبه بقا درصد و شمارش ژنوتیپ

 شاخص و مربع متر درعملکرد زیستی  ،بوته در تودهزیست وزن ،مربع مترعملکرد دانه در  ،بوته در نهداوزن  ،نهدا صد زنو ،بوته
  .شد يگیرازهندا شتدابر
  

 نوتیپژ یـک  تنها کهدرحالی .دبو دارمعنی ه،شد يگیرازهندا تفاـص هـکلی نظر از هانوتیپژ نمیا وتتفا ،نتایج بر اساس :هایافته
)MCC908( وتمتفا صددر 100 تا هشـت  از هـا نوتیپژ یگرد نمیا در بقا دــ صدر دامنه ،فتر بین از کامل طوربه اثر سرما در 

 متحمل (بقاي اًدرصد) و پنج ژنوتیپ نسبت 76-100 ژنوتیپ متحمل (بقاي 11 ،بررسی موردژنوتیپ نخود دسی  29در بین  .دبو
 ،درصد 2/95و  7/95، 1/98ترتیب با به MCC873و  MCC890 ،MCC349هاي یپدر این میان ژنوتدرصد) بودند.  51 -75

ــه .را دارا بودنــد بیشــترین بقــا ، MCC373 ،MCC884 ،MCC869 ،MCC916 ،MCC349ژنوتیــپ شــامل  نــه ،طــورکلیب

                                                             
 نویسنده مسئول :jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir  
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MCC386 ،MCC870 ،MCC291  وMCC876،  ر) کیلـوگرم در هکتـا   1540(معادل با  مربع مترگرم در  154عملکرد باالي
 تعداد ،)r=76/0**( بقا درصد صفات .شتنددرصد دا 7/66بقاي باالتر از  ،MCC916ژنوتیپ  از یربه غها تولید کردند و تمامی آن

و شاخص  )r=95/0**( زیستی عملکرد ،)r=38/0**( دانه صد وزن)، r=52/0**تعداد غالف در بوته ( ،)r=23/0*( فرعی شاخه
  .داشتند بوته در دانهوزن داري با و معنی همبستگی مثبت) r=58/0**(برداشت 

  

 جهت دسی نخوددر  سرما به متحمل هايژنوتیپ به ستیابید نمکاا سدرمی نظر به ،آمدهدستبه نتایج هـب هـتوج اـب :گیرينتیجه
 ,MCC890( گروهدو  در هاي نخود دسیژنوتیپتوان از می ايتجزیه خوشهبر اساس دارد.  دجوو سرد مناطق در کشت

MCC207, MCC49, MCC10( و )MCC349, MCC291, MCC386, MCC884, MCC918,MCC868, MCC373, 

MCC916( بهره برد زمستاناصالحی جهت تحمل به سرماي  هايدر پروژه.  
  

  .کشت پاییزه، نهد داعملکرتوده، ، زیستدرصد بقا کلیدي: هايواژه
  

  مقدمه
ا در جایگـاه سـوم ر  ) .Cicer arietinum L(نخود 

بـه   جهـان  دراز نظر میـزان تولیـد    ايدانه بقوالتبین 
اساس آمار وزارت  بر). 23( خود اختصاص داده است

 هايبین سال ایران، تولید حبوبات در يجهاد کشاورز
تـن   هـزار  639تـن بـه    هـزار  290از  1384تا  1360

 690به  1395و این میزان تولید در سال  یافته افزایش
برخـی   ،بـا وجـود ایـن   . )4( سـت هزار تـن رسـیده ا  

دهد کـه حجـم واردات برخـی از    نشان میها گزارش
 ؛نمـوده ساله افزایش پیـدا   اقالم حبوبات به کشور هر

تـرین  ایران یکی از بـزرگ  ،در حال حاضر کهيطوربه
 طـور بهکه لپه  .)4( ستا واردکنندگان حبوبات در دنیا

 نـوان عبـه شود، از نخودهاي تیپ دسی تولید میعمده 
اسـت. در   حبوبات بـازار ایـران   ینتریکی از پرفروش

ایران براي تهیـه لپـه از نخودهـاي ایرانـی، اتیـوپی و      
کـه نخودهـاي ایرانـی از    گردیـده  استرالیایی اسـتفاده  

  برخوردار هستند.باالتري کیفیت 
 درعمـده   طوربه ،ایران مناطق اکثر در نخود کشت

 رشـد  فصل طول رد گیاه نتیجه،در .شودمیانجام  بهار
 غیر زیسـتی  هايتنش با پایانی، مراحل در خصوصبه

بـه همـین   )؛ 29( شـود می مواجه گرما و خشکی مانند
مسـائل   ترینمهم از یکی نخود عملکرد ثباتیبی ،دلیل

چنـین   در .اسـت ایـن گیـاه    کشت با رابطه در موجود

 از نخـود  کشت زمان تغییرکه  رسدمی نظر به شرایطی
 آن عملکرد بهبود و افزایش در یز و زمستانپای به بهار
بررسـی اطالعـات   ). 24داشـت (  خواهـد  مهمـی  تأثیر

تـوان  دهد که با کشت پاییزه نخود میموجود نشان می
پـاییزه   ). در کشت19عملکرد این گیاه را افزایش داد (

 منابع از استفاده بهینه بر عالوه سرما، به متحمل گیاهان
کـاهش   خطـر  گیـاه،  درشـ  فصـل  طول افزایش و آب

 تابسـتان  گرماي اواخر بهار و اوایـل  از ناشی عملکرد
یکـی از   ،وجـود  ایـن  بـا ). 2رسـد ( مـی  حداقل به نیز

نخود در مناطق معتـدل   همشکالت مهم در کشت پاییز
این بندان در اکثر ارقام پایین بودن تحمل به یخ و سرد،

 بـه  گیـاه  توسـط  زمسـتان بنـدان  یخ . تحملاستگیاه 
 کشـیدگی، آب زدگی،یخ هایی نظیرتنش تحمل ناییتوا

 هـاي بیمـاري  وخفـه شـدن    غرقـاب،  بـرف،  پوشـش 
ــذا و اســت وابســته مختلــف ــن ل  صــفت ،تحمــل ای

متعـدد   هـاي فرآینـد  وقوع مستلزم که است ايپیچیده
اسـت   گیاه در مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیمیایی،

 در گیاهـان  سـرماي  بـه  تحمـل  بررسـی  منظوربه ).9(
 شـرایط  تحـت  را گیاهـان  گرانپژوهش کاشت پاییزه،

 زمسـتانه  بقـاي  درصـد  بهـار  و در کرده کشت مزرعه
  ).7دهند (قرار می ارزیابی مورد را هاآن
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 نشـان  ايمدیترانـه  نـواحی  در هـاي اولیـه  ررسیب
متحمـل   نخـود  که در صورت استفاده از ارقام دهدمی
 بهـاره بـه   نسـبت  زمستانه کشت زدگی،برق و سرما به

ــري ــت). 24دارد ( برت ــاییزه کش ــود پ ــواحی در نخ  ن
 قرار و رویشی رشد دوره افزایش به دنبال اي،مدیترانه

ــرفتن ــد دوره گـ ــی رشـ ــاه زایشـ ــرایط در گیـ  شـ
 رانـدمان  منجـر بـه بهبـود    حرارتـی  و رطوبتیمناسب
 شـده و  گیـاه  و ارتفـاع  نیتـروژن  تثبیـت  ،آب مصرف

ــت ــانیزه برداش ــان را آن مک ــذیرامک ــردعو  پ  را ملک
 تعـداد  محققان، راستا همین در ).23( کندمی ترباثبات
 اشتــــ ک براي را سرما به متحمل نخود نمونه زیادي
 اندکرده معرفی و شناسایی ايمدیترانه نواحی در پاییزه

 کشـت  مقایسه با )،2003( اوزدمیر و کاراداوت ).27(
 سال، دو طیدر ترکیه  نخود ژنوتیپ 21 بهاره و پاییزه

 زهـــ پایی کشت در عملکرد میانگین که کردند مشاهده
مطالعــه  ،همچنــین .)19(بــود  بهــاره کشــت برابـر  دو

هـاي نخـود متحمـل بـه     ژنوتیـپ  دیگري نشان داد که
تنوع زیادي درصد)  97 تا 52( درصد بقا نظر ازسرما 
  .)15( داشتند

 نیمـه  متحمـل،  هـاي الیـن  از ايمجموعـه بررسی 
 کـه  داد نشـان  ایکـاردا  در سـرما  به حساس و متحمل
 شـامل  فنـوتیپی  صـفات  از یـک هیچ با سرما به تحمل
 ارتفـاع  رسیدگی، تا روز تعداد بذر، اندازه برگ، سطح
 نیمـه  و خوابیـده  نیمـه  (خوابیده، رشدي عادت و گیاه

 ایـن  احتمـاالً  .ردنـدا  داريمعنـی  همبسـتگی  ایستاده)
 گانکننـد اصالح به سرما، به تحمل با همبستگی فقدان

 سرماي به متحمل ارقام تا دهدمی را اجازه این گیاهان
ــا را نخــود ــر ب ــان ازنظــر دلخــواه خصوصــیت ه  زم

 ).26( کننـد  تولیـد  بـذر  وزن و گیـاه  ارتفاع رسیدگی،
هاي اخیـر روي تحمـل بـه    مطالعات متعددي در سال

و  12، 8( نخود صورت گرفته اسـت  زدگییخسرما و 
 ،زراعـی و همچنـین  . منابع بذري شامل بـذرهاي  )13

تحمـل بـه    ازنظربذر نخودهاي وحشی دامنه متفاوتی 

هـاي  سرما از خود نشان دادند که حاکی از وجـود ژن 
  ).13و  12، 8( استمتحمل به سرما در نخود 

 سرما به تحمل گزینش با رابطه در تحقیقات بیشتر
 اســت. شــدهانجــام کــابلی تیــپ نخــود رويتــاکنون 
 هـاي ژنوتیپ به یابیدست میتاه به توجه با ،بنابراین
 کشــت جهـت  ســرما بـه  تحمــلم دسـی  تیــپ نخـود 

گزینی براي تحمـل  به هدف با حاضر مطالعه زمستانه،
جهـت کشـت    دسـی  نخـود  هـاي ژنوتیپبه سرما در 

  .شد انجاماي مزرعه شرایط درپاییزه 
  

  هاروش و مواد
 مزرعـه  در 1395-96 زراعی سال در آزمایش این

 مشـهد  فردوسی دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی
 و شرقی طول دقیقه 23 و درجه 59 جغرافیایی طول اب

 985 ارتفـاع  و شـمالی عـرض دقیقـه 15 و درجه 36
 یــطوالن ارــآم اساس بر .شد اجرا دریا سطح از متر

 مترمیلی 286 مشهد ساالنه بارندگی ،هواشناسی مدت
 و 43 تیبتر به ساالنه مطلق دماي حداقل و حداکثر و
 اسـاس  بر مشهد اقلیم است. گرادسانتی درجه -8/27

  است. خشک و سرد آمبرژه، روش
 قالـب  در دسـی  نخـود  ژنوتیپ 29 مطالعه این در
 پاییزه کشت در تکرار سه با تصادفی کامل بلوك طرح

 گرفتند. رارـــق ارزیابی مورد تکمیلی آبیاري شرایط و
 خـود مشـهد  کلکسـیون ن  از مورداسـتفاده  هايژنوتیپ

 فردوسـی  دانشگاه گیاهی علوم پژوهشکده بذر بانک(
 شـش  مـدت  بـه  بـذرها  ابتـدا  در .ندشـد  تهیه )مشهد

 محصـول  دایـان  بـذر  نـوش  آب از اسـتفاده  با ساعت
 و پرایم فناور زیست پروران خوشه بنیاندانش شرکت

 کاربندازیم کشقارچ از استفاده با بذرها ،کاشت از قبل
)WP 60%®( شدند. ضدعفونی هزار در ود غلظت اب  

 پاییزه ورزيخاك شامل زمین ورزيخاك عملیات
 خـاك  کـردن  نـرم  و تسـطیح  و داربرگردان گاوآهن با
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 اول دهه در کاشت .پذیرفت صورت سیکلوتیلر توسط
 فاصله و مترسانتی 50 فاصله با هاییردیف در آبان ماه

 100 هـا ژنوتیـپ  بـین  متر و فاصـله ردیف پنج سانتی
(با در نظر گرفتن یـک پشـته نکاشـت بـین      مترتیسان

) هـا به منظور جلوگیري از اخـتالط بـین آن   هاژنوتیپ
 تراکم با خاك متريسانتی دو عمق در دستی صورتبه

 ،مرحلـه  سه در آبیاري شد. انجام مترمربع در بوته 40
 آبیـاري  اولین از پس روز 14 ،کاشت از پس بالفاصله

 کنتـرل  شـد.  انجام نشتی روش به دهیگل زمان در و
 اواسط در دستی صورتبه نوبت سه در هرزهايعلف
 انجـام  ماه اردیبهشت و ماه فروردین اواسط ماه، اسفند
 Heliothis( نخـود  خـوار پیلـه  کـرم  بـا  مبـارزه  شـد. 

viriplaca Hufn( از اســتفاده بــا گلــدهی مرحلــه در 
 مصــرف  میزان با )®Ec 15% آوانت( ایندوکساکارب

 بـا  آن از بعـد  هفتـه  یـک  و هکتـار  در لیتـر میلی 200

 سـه  فمصــر  میزان با )®Wp 85% سوین( کارباریل
   شد. انجام هکتار در کیلوگرم

سـبز   از پـس  روز 30 ،بقـا  درصـد  تعیین منظوربه
 ژنوتیپ هر گیاهان تعداد ،ماه هفته آخر اسفند و شدن

 محاسـبه  )1(با استفاده از معادله  بقا درصد و شمارش
 ایسـتگاه  ازمربوط به دوره رشـد   هواشناسی آمار شد.

 مشـهد  فردوسـی  دانشگاه تحقیقاتی عهمزر هواشناسی
 گردیـد  ثبـت  دوره ایـن  طی در دما حداقل و دریافت
 ).1 (شکل

(تعداد بوتـه پـس از سـبز شـدن/      ×100   1معادله 
  ) = درصد بقاسرماتعداد بوته پس از 

س ها بر اسارماي ژنوتیپجهت تعیین تحمل به س
 51-75، 26-50، 0-25( به چهار دامنه بقـا  درصد بقا

  ).25شد ( بنديیمتقس درصد) 76-100و 

  

   

  

  .1395-96 لسا در نخود رشد فصل یط مشهد روزانه دماي حداکثر و حداقل -1 شکل
Figure 1- Daily minimum and maximum temperature of Mashhad during chickpea  

growing season in 2016-2017. 
  

 تصادفی طوربه بوته سه تعداد رشد، فصل پایان در
 ارتفـاع  شـامل  مورفولوژیـک  خصوصـیات  و برداشت

 و فرعـی  شـاخه  تعـداد  و اصـلی  شـاخه  تعـداد  بوته،
 وزن و بوتـه  در غـالف  تعـداد  شامل عملکرد زايـاج

 مانـده بـاقی هـاي  بوتهسایر  شد. گیرياندازه دانه، صد

 تـوده زیسـت  عملکـرد  و دانـه  عملکـرد  تعیـین  جهت
   .ندشد برداشت

 افـزار نـرم  از اسـتفاده  بـا  هـا داده تحلیـل و  تجزیه
Minitab v16 روش بـه  هامیانگین مقایسه و LSD در 

 بـرآورد  بـراي  شـد.  انجـام  درصـد  95 اطمینان سطح
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و روش  JMP4 افزارنرم از کالستر تجزیه و همبستگی
Ward شد استفاده.  

  

  بحث و یجانت
   ،1395ال ـواشناسی در ســــهاي ههبر اساس داد

 در روز 71 رویشـی  رشـد  دوران طـی  در گیاهـان 
 وداشتند  قرار گرادسانتی درجه صفر زیر دماي معرض
 در که بود گرادسانتی درجه -13 حرارت درجه حداقل
  ).1 (شکل پیوست وقوع به 1395 اسفندماه دوم تاریخ

  

  مزرعه. شرایط درزمستان  از پس دسی نخود ژنوتیپ 29 عملکرد ايزاج و عملکرد ،مورفولوژیک هايویژگی بقا، درصد -1 جدول
Table 1. Survival percentage, morphological characteristic, yield and yield components of 29 chickpea deci 

genotypes after winter in field condition. 
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MCC (%) (cm) )1-plant( )1-plant( )1-plant( (g) (g.plant-1) (g.plant-1) (g.m-2) (g.m-2) (%) 

890 98.1 58.7 4.00 6.67 94.7 22.7 28.9 12.2 236.2 99.9 42.3 
349 95.7 33.7 2.67 16.0 215 21.3 44.2 22.9 352.7 182.7 51.8 
873 95.2 26.3 3.00 17.0 85.0 20.3 33.0 18.8 262.0 148.8 56.8 
869 93.9 23.0 3.00 23.0 175 22.3 43.9 24.5 343.0 191.8 55.9 
870 93.3 23.0 2.00 16.7 142 24.7 41.1 23.2 319.0 180.5 56.5 
876 92.6 23.3 3.33 19.0 179 17.0 38.4 20.0 296.0 154.3 52.1 
291 89.1 33.7 4.00 24.0 246 20.0 46.8 23.0 347.0 171.3 49.3 
207 88.2 33.0 7.67 15.0 147 21.0 50.0 12.6 367.5 98.0 26.7 
891 88.2 20.7 1.67 13.3 127 12.7 26.7 13.7 196.0 102.9 52.5 
884 87.5 28.3 2.00 22.0 233 13.0 54.3 27.9 395.8 203.1 51.3 
49 84.3 42.3 7.67 12.0 134 24.3 44.0 20.0 309.5 140.7 45.5 
10 75.0 44.7 5.67 11.0 108 25.3 40.0 16.7 250.0 104.2 41.7 
83 68.8 28.3 3.67 23.3 144 21.3 51.6 24.4 295.0 139.2 47.2 
918 68.7 47.7 2.00 27.0 174 20.3 80.0 44.4 297.3 114.3 43.8 
386 68.2 37.7 2.67 23.7 245 26.3 58.2 32.1 329.6 181.9 55.2 
373 66.7 19.3 3.00 21.7 253 23.3 78.0 48.0 433.6 266.8 61.5 
867 50.0 31.0 3.00 14.7 155 25.0 53.3 25.0 222.2 104.2 46.9 
916 45.5 21.0 2.33 13.3 172 15.0 90.0 50.0 341.3 189.6 55.6 
868 38.1 38.3 3.33 24.7 301 19.3 71.5 37.6 226.2 119.1 52.6 
852 33.3 39.3 2.00 18.0 37.0 23.0 21.0 2.52 55.5 6.70 12.0 
99 30.4 37.0 4.33 33.0 198 11.3 50.0 18.6 126.7 47.0 37.1 
930 30.3 24.0 2.67 12.3 113 19.0 35.7 18.6 90.2 46.9 52.0 
436 28.6 30.3 2.00 15.0 54.0 16.3 20.0 5.20 47.7 12.4 26.0 
872 20.0 20.0 2.67 22.0 168 18.7 45.1 25.5 75.0 45.8 61.1 
448 18.8 19.0 2.67 14.0 68.3 18.0 18.1 8.8 27.4 13.7 50.0 
911 13.3 17.7 3.00 15.7 166 23.7 75.0 45.0 83.1 49.9 60.0 
509 12.5 26.7 2.67 15.0 99.0 15.7 40.0 15.0 41.7 15.6 37.5 
914 8.0 27.0 2.00 20.0 136 15.7 60.0 30.0 40.0 20.0 50.0 
908 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P value 0.001** 0.001** 0.002** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 

LSD0.05 2.79 8.59 2.93 10.0 113 1.02 31.4 16.0 10.7 5.9 1.17 

CV% 3 18 57 35 46 3 42 43 3 3 2 

MCC: ) مشهد یفردوس دانشگاه یاهیگ علوم پژوهشکده نخود بذر بانککلکسیون نخود مشهد(، LSD: پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف حداقل 
  درصد. یک احتمال سطح در دارمعنی **: درصد، پنج احتمال سطح در دارمعنی *: درصد.

*Mashhad Chickpea Collection, LSD: Least Significant Difference in p≤0.05 probability level, *: significant at 
probability level of 5%, **: significant at probability level of 1%, CV: Coefficient of variation. 
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 بررسی درصد بقا پس از زمستان حاکی از تفاوت
هاي نخود دسی بود ) بین ژنوتیپP≤0.01داري (معنی

 درصد متغیر بـود (جـدول   98صفر تا و درصد بقا از 
و  MCC890 ،MCC349هاي ). در این میان ژنوتیپ1

MCC873   درصـد   2/95و  7/95، 1/98بـا  به ترتیـب
بیشترین درصد بقا را دارا بودند و در مقابـل ژنوتیـپ   

MCC908  1کامالً از بین رفت (جدول.(  
 ژنوتیـپ  29 بـین  زمسـتانه  يصد بقـا در اساس بر
 (بقـاي  متحمـل  ژنوتیپ 11 ،ررسیب مورد دسی نخود
 (بقـاي  متحمـل  اًنسبت ژنوتیپ پنج و درصد) 100-76
 هايژنوتیپ کل از ).2 (شکل بودند درصد) 51 تا 75

 درصــد 50 از بــیش بقــایی درصــد 79 ،شــده کشــت

 دسـی  نخـود  هـاي ژنوتیـپ  بیشـتر  ،عبارتی به داشتند،
ــد توانســته مــورد مطالعــه  درجــه -13 دمــاي در بودن

 تنهـا  باشـند.  داشـته  مناسبی تحمل دادهرخ گرادسانتی
کمتـر از   بقاي درصد داراي درصد) 21( ژنوتیپ شش

 منظـور بـه  که آزمایشی در ).2شکل ( بودند درصد 25
 صـورت  نخود ژنوتیپ 169 سرماي به تحمل ارزیابی
 بررسـی  مـورد  هـاي ژنوتیپ کل از که شد بیان گرفت

 درصـد  30 ،بقـا  درصـد  100 هـا ژنوتیـپ پنج درصد 
 کمتـر  هاآن درصد 10 و درصد 75 از بیشتر هاژنوتیپ

 درصد 68 مذکور يمطالعه. در داشتند بقا درصد 25 از
ژنوتیپ  9و  داشتند درصد 51 از بیش بقاي هاژنوتیپ

  ).15(از بین رفتند  کامالًنیز 
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  .پس از زمستان بقاء مختلف هايدامنه در دسی نخود هايژنوتیپ فراوانی -2 شکل
Figure 2- Frequency of chickpea deci genotypes in different survival range after winter. 

 
 بـین  بوته ارتفاع ،مورد مطالعه هايژنوتیپ میان در

 و )1 (جــدول بــود متغیــر متــرســانتی 7/58 تــا 7/17
 ژنوتیـپ  را متـر) سـانتی  7/58( بوتـه  ارتفـاع  بیشترین

MCC890 افـزایش  بـا  لیطـورک به ).1 (جدول داشت 
 کـه نحـوي بـه  یافت افزایش نیز بوته ارتفاع ،بقا درصد

 ارتفاعی میانگین ،بقا درصد 50 از بیش با هاییژنوتیپ
 کــل از ).3 (شـکل  بودنـد  دارا متــرسـانتی  33 حـدود 
 هـا آن درصـد  8/44 از بـیش  مورداستفاده هايژنوتیپ

 شـتند دا متـر سـانتی  30 از بیش ارتفاعی ژنوتیپ) 13(
 داد نشان نیز صفات بین همبستگی بررسی ).1 (جدول

ــه ــاع ک ــه ارتف ــتگی بوت ــت همبس ــی و مثب  داريمعن
)**37/0=r( جدول شتدا بقا درصد با) 2.(  

 رشـد  دوره طـول  پـاییزه  کشت در ،معمول طوربه
 رارــقـــاست ،رـدیگ طرف از ؛کندمی پیدا افزایش گیاه
 ايریشـه  سیسـتم  گسترشموجب  پاییز فصل در گیاه

 دمـا،  مناسـب  بـا  بهـار  فصـل  ابتـداي  در واهد شد.خ
 رشـد  سرعت دمایی هايتنش عدم و رطوبتفراهمی 

 بـر  نهایتـاً  کـه  داشت خواهد گیريچشم افزایش گیاه
 اینکـه  به توجه با ).3( بود خواهد مؤثر نیز بوته ارتفاع
 زهــــــمکانی برداشـت  در محدودکننـده  اصـلی  عامـل 
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 شـرط بـه  پـاییزه  کشـت  باباشد، می بوته ارتفاع نخود
 نخـود  مکـانیزه  برداشـت  امکان سرما به بودن متحمل
 در) 2008نجیب نیا و همکاران( یافت. خواهد افزایش

 ،دادنـد  صـورت  نخود ژنوتیپ 156 روي که آزمایشی
 56 بـا  MCC740 ژنوتیـپ  را در بوته ارتفاع بیشترین

 از هاژنوتیپ تمامینامبردگان  .گزارش دادند مترسانتی
-45 بـین  ،30 از کمتر گروه، سه به بوته ارتفاع رنظرا 
 بیش کهکردند  بنديتقسیم مترسانتی 46 از بیش و 31
 متـر سانتی 30 از بیش ارتفاعی هاژنوتیپ درصد 86 از

  ).18( داشتند
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  .عهمزر شرایط درپس از زمستان  بقا مختلف هايدامنه در دسی نخود هايژنوتیپ در بوته ارتفاع متوسط - 3 شکل
Figure 3- Average plant height of deci chickpea genotypes in different survival range after winter under field 

conditions. 
  

ــانگین ــلی شاخه ادتعد میــ  نمیا در بوته در اصــ
 در عـدد  67/7 تا 67/1 از ،ایشـمآز مورد يهانوتیپژ

 تعـداد  ترینبیش کهطوريبه ).1 (جدول بود متغیر بوته
 به MCC207 و MCC49 هايژنوتیپ از اصلی شاخه
 اـــــ بق درصـد  شــــ افزای با ).1 (جدول آمد دست
 البتـه  کرد. پیدا افزایش بوته در اصلی هايشاخه تعداد

 درصـد،  51-75 و درصد 76-100 بین بقاي دامنه در

 بوتـه)  در اصـلی  شاخه 4/0 (معادل درصد هشت تنها
ــاوت ــاهده تف ــد مش ــکل ش ــف 4 (ش ــان در ).ال  می
 تعـداد  با MCC918 ژنوتیپ مورد بررسی هايژنوتیپ

 جـدول ( بود دارا را مقدار بیشترین فرعی، يشاخه 27
 درصـد  افـزایش  با نیز فرعی شاخه تعداد مورد در ).1

 یافـت  افـزایش  فرعی شاخه تعداد 51-75 دامنه تا بقا
  ).الف ،4 (شکل

  

  .مزرعه شرایط درزمستان  از پس دسی نخود ژنوتیپ 29 عملکرد اجراي و عملکرد یک،مورفولوژصفات  همبستگی ضرایب -2 جدول
Table 2- Correlation matrix of morphological characteristic, yield and yield components of 29 deci chickpea 

genotypes after winter stress in field conditions. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
11. Survival 1 ءبقا           

2. Plant height 0.37 ارتفاع بوته
** 

1          
3. No. of Main branches شاخه  تعداد 0.28

** 
0.35
** 

1         
4. No. of secondry branches  تعداد 0.08

ns 
0.20
ns 

0.07
ns 

1        
5. Pod No. 0.25 تعداد غالف در بوته

* 
0.16
ns 

0.19
ns 

0.71
** 

1       
6. 100-seed weight 0.42 انهد وزن صد

** 
0.48
** 

0.34
** 

0.15
ns 

0.21
* 

1      
7. Biomass 0.05 تودهزیست

ns 
0.13
ns 

0.20
ns 

0.62
** 

0.82
** 

0.26
* 

1     
8. Seed weight 0.05 وزن دانه

ns 
0.02
ns 

0.07
ns 

0.55
** 

0.79
** 

0.25
* 

0.96
** 

1    
9. Biological yield 0.84 تودهزیست

** 
0.25
* 

0.27
** 

0.22
* 

0.49
** 

0.42
** 

0.38
** 

0.40
** 

1   
10
. 

Seed yield 0.76 عملکرد
** 

0.09
ns 

0.12
ns 

0.23
* 

0.52
** 

0.38
** 

0.39
** 

0.47
** 

0.95
** 

1  
11
. 

Harvest Index 0.33 شاخص برداشت
** 

-
0.02

0.04
ns 

0.31
** 

0.49
** 

0.45
** 

0.45
** 

0.57
** 

0.44
** 

0.58
** 

1 
ns، * درصد. یک و پنج احتمال حوسط در داريمعنی و دارمعنی غیر بیترت به ** و  

ns, *and ** : non-significant and significant in the probability levels of 5%, and 1%, respectively. 
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 ماننـد  منشـعبی  گیاهـان  در بوتـه  در شـاخه  تعداد
 ).16( دارد نهـایی  عملکرد تعیین در مهمی نقش نخود
 تـاریخ  تـأثیر  تحت نخود گیاه در بوته در شاخه تعداد
 بـه  پـاییز  از کاشـت  در تأخیر با کهطوريبه دارد قرار

 ).20( دـــــکنمـــی پیـــدا کـــاهش آن تعـــداد بهـــار
 ورـطـ بـه  نخـود  ماننـد  نامحـدود  رشد انــــاهـــگی

 مانـدا  توسعه امکان رطوبتی مطلوب شرایط در معمول
 بیشـتري  شاخه تعداد آن تبعبه و دارند بیشتري هوایی

 علـت  بـه  پـاییزه  کشـت  در .)16( کننـد مـی  تولید نیز

 بیشـتر  فرعی هايشاخه توسعه امکان رطوبت فراهمی
 کـه  هـایی ژنوتیـپ  ایـن  بر عالوه )16( گرددمی ایجاد
 خسـارت  دلیـل  بـه  هستند يبیشتر بقاي درصد داراي
 خواهنـد  بیشـتري  وسـعه ت قابلیـت  سـرما  اثر در کمتر

 بقـاي  درصـد  کـه  هـایی بوته حاضر مطالعه در داشت.
 کمتـري  فرعـی  و اصلی شاخه تعداد از داشتند پایینی

 اصـلی  شـاخه  تعـداد  کـه طـوري بـه  ،دـبودن برخوردار
 ارتفـاع  و )r=28/0**( بقـا  درصـد  با مثبتی همبستگی

  .داشت )r=35/0**( بوته
 

  
 هايدامنه در دسی نخود هايژنوتیپ در )ب( بوته در غالف تعداد و )الف( بوته در فرعی و اصلی شاخه تعداد متوسط -4 شکل

 .مزرعه شرایط درزمستان  تنش تحت بقا مختلف
Figure 4- Average number of main and secondary branches per plant (A) and number of pod per plant (B) in deci 

chickpea genotypes in different survival ranges after winter stress in field conditions. 
 

ــر از  يهانوتیپژ نمیا در بوته در فغال ادتعد نظ
ــاارز ردمو ــ وتتفا بیی  مشــاهده )P≤0.01( يداریمعن

 ،MCC868 ياـهنوتیپژ ،بین ینا در .)1 (جدول شد
MCC373 و MCC291 ــب ترتیب به  و 253 ،301 اـــ

ــغ 246 ــه در فالــ ــبی ،بوتـ ـــنوتیژ و شترینــ  پــ
MCC852 هـبوت در فغال ادتعد کمترین ف،غال 37 با 

ــد رادا را  در بوته در فغال ادتعد مایشآز ینا در .بودن
ــدد 100 از بیش نوتیپژ 21 ــه در ع ــت در و بوت  هش

 در ).1 (جدول بود هبوت در عدد 100 از کمتر ژنوتیپ
 51 -75 بقـاي  دامنـه در  ،ابقـ  درصـد  هـاي دامنـه  بین

 در عـدد  185 متوسط با غالف تعداد بیشترین ،درصد
 26-50 بقـاي  هايدامنه به نسبت که شد مشاهده بوته

ــه 76-100 و ــب ب ــد 1/14 و 9/25 ترتی ــتر درص  بیش
  ).ب ،4 (شکل ودـــب

 در غـالف  تعداد ،نخود عملکرد در مؤثر اجزاي از
 جملـه  از محیطـی  عوامـل  تـأثیر  تحـت  که است بوته

 در غـالف  تعداد ).14( گیردمی قرار اشتــک اریخــت
 افـزایش  و هـوایی  انـدام  بیشتر رشد حاصل هـــوتــب

 در زمـان  دماي مناسب ،همچنین است. هــشاخ تعداد
این جـزء   افزایشبر  مؤثر عوامل دیگر ازی افشانگرده

 کاهش با همراه محیط دماي افزایش .باشدیمعملکرد 
 و هـا گل باروري درصد کاهش موجب نسبی رطوبت

 بـه  نخـود  پـاییزه  کشت در گردد.می هاآن شدن عقیم
 زودتـر  گلـدهی  بهاره، کشت به نسبت بهتر رشد دلیل
 محیطی ترمطلوب شرایط به توجه با که گیردمی انجام
 در یابد.می افزایش باروري درصد دما و رطوبت ازنظر

 بوتـه  در غـالف  تعداد بین که شد مشاهده مطالعه این
ــا ــد ب ــا درص ــداد و )r=25/0*( بق ــاخه تع ــی ش  فرع
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)**71/0=r،( وجــود داريمعنــی و مثبــت همبســتگی 
 60 تـا  بوتـه  در دانه تعداد افزایش ).2 (جدول شتدا

 بهاره کشت با مقایسه در نخود پاییزه کشت در درصد
 کشت در بوته در دانه تعداد افزایش ،همچنین و )22(

 شـده  گزارش نیز هارهب کشت به نسبت نخود انتظاري
  ).17( است

 ردوــ م ياــ هپــ نوتیژ ناــ می در هـندا دـص وزن
ــا 3/11 از ،مایشآز  وتتفا و متغیر مگر 3/26 تــــــ
ــر یکدیگر با هانوتیپژ  دارمعنی صفت ینا ازنظــــــ
)P≤0.01( جـدول  بود) ژنوتیـپ  ن،اــ می نــ یا در ).1 

MCC99 پـنوتیژ و رینـکمت گرم 3/11 با MCC386 
 دارا را هـــــندا دـــــص وزن ترینــــبیش مگر 3/26 با
، دامنـه بقـاي   هاي بقادر بین دامنه .)1 (جدول دــندبو

 دوزن صـد دانـه را بـه خـو     بیشتریندرصد،  51 -75
 درصد 76-100 بقاي اختصاص داد که نسبت به دامنه

  ).5سه گرم بیشتر بود (شکل 

 و پـاییزه  هـاي کشـت  در بوتـه  تـر سـریع  استقرار
 از حاصـل  آب منـابع  از اسـتفاده  بـراي  بیشتر فرصت

 سـطح  تولیـد  موجب بهار فصل اوایل در هايبارندگی
 گردد.می بیشتر فتوسنتزي مواد درنهایت و بیشتر برگ

 پـاییزه  هايکشت در زودتر رسیدگی دلیل به ،همچنین
 دمـایی  شـرایط  در دانه شدن پر ،)14( بهاره به نسبت

 فصل تهايان هايخشکی با نیز وانجام شده  ترمناسب
 بیشتر فتوسنتزي مواد ،بنابراین برخورد نخواهد داشت.

 نگهـداري  تنفس نسبت و گردیده دانه شدن پر صرف
 همبسـتگی  بررسـی  ).6(شـود  می کمتر رشد تنفس به

 و مثبـت  همبسـتگی  که داد نشان مورد مطالعه صفات
ــی ــین داريمعن ــا   ب ــه ب ــد دان ــد وزن ص ــا درص  بق

)**42/0=r،( بوتـه  ارتفاع )**48/0=r،(  شـاخه  تعـداد 
 )r=21/0*( بوته در غالف تعداد و )r=34/0**( اصلی
 در تـأخیر  هـا گـزارش  به بنا ).2 (جدولشت دا وجود
 وزن درصدي 32 کاهش موجب بهار به پاییز از کشت
  .)17( گردید نخود در دانه هزار
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  .مزرعه شرایط درزمستان  تنش تحت قاب مختلف هايدامنه در دسی نخود هايژنوتیپ در دانه صد وزن متوسط -5 شکل
Figure 5- Average 100-seed weight of deci chickpea genotypes in different survival ranges under winter stress in field 

conditions. 
  

 نوتیپژ 29 نمیا در بوتــه در تــودهزیســتمقــدار 
 و دوـب رـــمتغی مرـــگ 90 اـت 1/18 از ،مایشآز ردمو
 هـاي نوتیپژ ینــ ب داريیـمعن وتاـتف ،رـنظ نـیا از
ــم ــمآز ردوــ ــجو ایشــ ــشدا دوــ  .)P≤0.01( تــ
 90 با ترتیب به MCC918 و MCC916 ياـهپـنوتیژ

ــاي و بوتـــه در مگر 80 و  درصـــد 7/68و  5/45 بقـ
 در گـرم  1/18 اــب MCC448 پــنوتیژ و شترینــبی

 در تودهتزیسمیزان  کمترین درصد 8/18 بقاي و بوته
 دانـه وزن  .)1 (جدول ندداد اختصاص خود به را بوته
ــورد يهانوتیپژ نمیا در بوته در ــمآز م  5/2 از ،ایشـ
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 کـه طـوري بـه  ؛)1 (جـدول  بـود  متغیـر  گـرم  50 اــت
ــترین ــرد بیش ــه عملک ــه در دان ــپ از بوت ــايژنوتی  ه

MCC916 و MCC373 در گـرم  48 و 50 با ترتیببه 
ــه درصــد 7/66 و 5/45 بقــاي و بوتــه ــد دســت ب  آم

 ،اسـتفاده  مـورد  هايژنوتیپ تمامی بین از ).1 (جدول
تولیـد   دانـه  بوتـه  در گرم 30 از بیش هاآن درصد 24

  ).1 (جدول کردند
 ،ژنتیکـی  هـاي ویژگـی  بـر  عالوه عادي شرایط در

 تولید و رشد میزانعوامل محیطی ازجمله تراکم نیز بر 
 میـزان  هپـاییز  کشـت  در؛ )11( استمؤثر  تودهزیست

 میــزان أثیرــــ ت تحــت بـذر  عملکــرد و تـوده زیسـت 
ــارت ــه وارده خس ــاه ب ــر در گی ــرما اث ــت و س  قابلی

 ).30( داردبســتگی  ســرما از پــسگیــاه  خــودترمیمی
 در بوتــه در بــذروزن  و تــودهزیســت میــزان بررســی

 بقا درصد افزایش با که داد نشان بقا مختلف هايدامنه
 به احتماالً که یافت یشافزا هاویژگی این درصد 75 تا

 سـرما  اثـر  در بهتـر  بازیافـت  و کمتـر  خسـارت  دلیل
 میـزان  درصـد  100 به 75 از بقا افزایش با اما؛ اشدــب

 پیـدا  کـاهش  بوتـه  در بذروزن  و بوته در تودهزیست
 درصد افزایش با رسدمی نظر به ).الف ،6 (شکل کرد
 بترقا دلیل به سطح واحد در بوته تراکم افزایش و بقا
 بـین  است. پیداکرده کاهش بوته تک تولید هابوته بین

 در غــالف تعــداد )،r=62/0**( فرعــی شــاخه تعــداد
 بــا )r=26/0*( دانــه صــد وزن و )r=82/0**( وتهــــب

 بـا  بوتـه  در دانـه وزن  بین و بوته در تودهزیستمیزان 
 در غـالف  تعـداد  و )r=55/0**( فرعـی  شـاخه  تعداد
مقـدار   و )r=26/0*( دانـه  صد وزن )،r=79/0**( بوته

 و مثبـت  همبسـتگی  )r=96/0**( بوتـه  در تودهزیست
  ).2 (جدول داشتوجود  داريمعنی
 نخـود  هـاي ژنوتیـپ  بـین  ی،زیست عملکرد نظر از
 شـد  مشـاهده  داريمعنـی  تفـاوت  مورد مطالعـه  دسی

 هايوتیپــژن در یزیست عملکرد بیشترین ).1 (جدول
MCC373، MCC884، MCC207 و MCC349 ــه  بــ

 بـه  درصـد  7/95 و 2/88 ،5/87 ،7/66 بقاي با ترتیب
 که MCC908 ژنوتیپ جزبه دیگر سوي از .آمد دست

 نداشـت،  ايزنـده  گیـاه  هـیچ  زمستانه بندانیخ از پس
 ،MCC930، MCC911، MCC872 ژنوتیــپ هشــت

MCC852،   MCC436،  MCC509،   MCC914  و 
MCC448 در رمگ 100 از کمتر یتزیس عملکرد داراي 

 ).1جدول ( بودند درصد 40 از کمتر بقاي و مربع متر
 متفاوت هايدامنه در یزیست عملکرد تغییرات بررسی

 51بـیش از   بقـاي  بـا  هـایی ژنوتیـپ  که داد نشان بقا
 یهایژنوتیپ به نسبت باالتري یزیست عملکرد ،درصد

  ).ب ،6شکل ( داشتند درصد 50 از کمتر بقاي با
 دسـی  نخـود  هـاي ژنوتیـپ  در بذر عملکرد میزان

 عملکـرد  میـزان  ).1جدول ( داشتند داريمعنی تفاوت
 بـه  مربـع  متـر  در گـرم  7/6 و 8/266 بین ايدامنه در

 متغیـر  MCC852 و MCC373 هايژنوتیپ در ترتیب
   ژنوتیــــپ 9 ،طــــورکلیبــــه ).1جــــدول ( بــــود

ــامل   ،MCC373، MCC884،   MCC869 شـــــــــ
MCC916،    MCC349،   MCC386،    MCC870، 
MCC291 و MCC876 در گـرم  154 بـاالي  عملکرد 

 ژنوتیپ از غیر به هاآن تمامی و کردند تولید مربع متر
MCC916 شـــتنددا درصـــد 7/66 از بـــاالتر بقـــاي 

-50 و 0-25 يگستره از بقا افزایش با .)1 دولــج(
 5/5 رتیبـــتبه بذر عملکرد زانــمی درصد 51 به 26
 بـه  بقـا  درصـد  افزایش با و فتیا افزایش برابر 1/2 و

 کـاهش  درصد شش عملکرد میزان مقدار، این از بیش
  ).ب ،6 (شکل یافت

 در فیزیکـی  هـاي خسارت ایجاد با زدگییخ تنش
اندام  و فتوسنتزي سطح کاهش موجب حساس گیاهان
 خسارت که مواقعی در ،همچنین ).1( گرددمی هوایی

ـ  از برخـی  ،نیسـت  مشـاهده قابـل  فیزیکی  دهايفرآین
 از زدگـی یـخ  تـنش  تـأثیر  تحـت  گیاهان فیزیولوژیک

 خــودترمیمی ).10( گــرددمـی  خــارج طبیعــی حالـت 
 مهم هايیندآفر از یکی ،زدگییخ تنش از پس گیاهان
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 )؛5( است زدگییخ به متحمل هايژنوتیپ انتخاب در
 ینـدهاي آفر حفـظ  توانـایی  کـه  هاییژنوتیپ ،بنابراین

 توانندمی ،دارند را تنش زا پس یافتزبا و فیزیولوژیک
 ایـن  در گیرنـد.  قرار مدنظر برتر هايژنوتیپ عنوانبه

 -13 دمـاي  بـه  تحمل قابلیت که هاییژنوتیپ مطالعه
 برخـوردار  مناسـبی  بقاي از و دارا را گرادسانتی درجه
 نیز بیشتري بذر عملکرد و تودهزیست توانستند ،بودند
 صفات بین ستگیهمب بررسی راستا این در کنند. تولید

 ارتفاع )،r=84/0**( بقا باعملکرد زیستی  که داد نشان
 در بوتــه  اصــلی  شــاخه  تعــداد  )،r=25/0*( بوتــه 

)**27/0=r،( وتهـــ ب در غـالف  تعداد )**49/0=r( و 
 بقـا  درصد با بذر عملکرد و )r=42/0(** دانه صد وزن

)**76/0=r،( وتهــب در غالف تعداد )**52/0=r( وزن 
 )r=95/0**( یزیسـت  عملکرد و )r=38/0**( دانه صد

  ).2 جدول( شتدا داريمعنی و مثبت همبستگی

  
  

 

 هايدامنه در دسی نخود هايژنوتیپ در )ب(عملکرد دانه و عملکرد زیستی  و )الف( بوته در دانهوزن  و تودهزیست متوسط -6 شکل
 .مزرعه یطشرا درزمستان  تنش تحت بقا مختلف

Figure 6- Average biomass and seed weight per plant (A) and seed and biological yield (B) in deci chickpea 
genotypes in different survival ranges under winter stress in field conditions. 

  
مـورد   هـاي ژنوتیـپ  بین شتدابر شاخص نظر از

 تـشدا وجود )P<0.01( داريیـمعن فتالـخا بررسی
ــدول ــپ .)1 (ج ــايژنوتی  MCC872 و MCC373 ه

، بیشـترین شـاخص   درصـد  1/61 و 5/61 با ترتیببه
ــه MCC436 و MCC852 هــايژنوتیــپ و شتدابر  ب

  صـــاخـش انمیز رینـکمت ،درصد 26 و 12 با ترتیب
 هـاي دامنه بین در ).1 (جدول دـندبو دارا را تـشدابر

 از درصـد)  52( برداشـت  شـاخص  نبیشـتری  نیز بقاء
ـ  درصـد  0-25 بقـاء  دامنه  ).7 (شـکل  آمـد  دسـت  هب

 از کمتـر  هـا ژنوتیپ درصد 8/13 در برداشت شاخص
یـا   درصـد  50 هاژنوتیپ درصد 2/55 در ودرصد  30

  ).1 (جدول بود آن از بیش
داري بـین شـاخص برداشـت بـا     همبستگی معنـی 

 بوتـه در  فرعـی  شـاخه  تعداد )،r=29/0**( بقا درصد

)**31/0=r،( در بوتـه  غالف تعداد )**49/0=r،( وزن 
 بوتــه در تـوده زیســتمیـزان   )،r=45/0**( دانــه صـد 

)**45/0=r،(  بوته در دانهوزن )**57/0=r،(  عملکـرد 
وجود  )r=43/0**( دانه عملکرد و )r=40/0**( یزیست

 تحمـل  روي شدهانجام ارزیابی در ).2 (جدول داشت
 درصـد  هفـت  در کـه  شـد  گـزارش  نخـود  سرماي به

 در ودرصـد   20 از کمتـر  برداشت شاخص هاژنوتیپ
 ).21( اسـت  بـوده درصد  41 از بیش هاآن درصد 10

 و غـالف  تعـداد  بـین  دارمعنـی  و مثبـت  رابطه وجود
 تعداد که دهدمی نشان )،r=49/0**( برداشت شاخص

 شـاخص  در ثرؤمـ  زایشـی  جـزء  یـک  عنوانبه غالف
 بیشـتر،  غـالف  داراي ايهـ ژنوتیـپ  و بـوده  برداشـت 
ــتند بیشــتري برداشــت شــاخص  سدرمی نظر به .داش

 صفت دو هر ،بقا صددر یشافزا با بـــاوجود اینکـــه 

48 49

62

41

25 23

33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

0-25 26-50 51-75 76-100

رد 
ملک

ع
)

وته
در ب

رم 
گ

( Yi
el

d 
(g

.p
la

nt
-1

)

)درصد(دامنه بقاء 
Survival range  (%)

Biomass per plant       زیست توده در بوته
Seed weight per plant    وزن دانه در بوته

53

159

321 311

29

75

161 152

0

50

100

150

200

250

300

350

0-25 26-50 51-75 76-100

رد 
ملک

ع
)

ربع
ترم

ر م
م د

گر
(

Y
ie

ld
 (g

.m
-2

)

)درصد(دامنه بقاء 
Survival range (%)

Biological yield  عملکرد زیستی

Seed yield               عملکرد دانه

A B 



1398 ،)4( دوازدهم جلد زراعی، گیاهان تولید نشریه  

132  

 لیو یافتـــهیشافــزا  نهدا دعملکر و یزیســت  دعملکر
 اذــ ل و دهبو یگرد صفت از بیش نهدا دعملکر افزایش

  ست.ا یافته بهبود تـشدابر اخصـش
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  .مزرعه شرایط درزمستان  تنش تحت بقا مختلف هايدامنه در دسی نخود هايژنوتیپ در برداشت شاخص متوسط -7 شکل
Figure 7- Average harvest index of deci chickpea genotypes in different survival ranges under winter stress in field 

conditions. 
 

 ،مورد مطالعهاي صفات تجزیه خوشهبر اساس 
گروه  چهاربه  مورد بررسیهاي نخود دسی ژنوتیپ
 چهار ژنوتیپ،گروه اول  در )8شکل ( شدندتقسیم 

هفت در گروه سوم  ،ژنوتیپ هشتدر گروه دوم 
. قرار گرفتند ژنوتیپ 10ژنوتیپ و در گروه چهارم 

میانگین کل نشان داد که  ها بامقایسه میانگین گروه
میانگین اول، دوم و سوم نسبت به  گروهدرصد بقا در 

تر از کل برتري داشت و تنها در گروه چهارم پایین
  ).3بود (جدول  میانگین کل

  

  
  

  مزرعه. شرایط درزمستان  تنش تحت مورد مطالعه صفات اساس بر دسی نخود هايژنوتیپ ايخوشه بنديگروه -8 شکل
Figure 8- Cluster grouping of deci chickpea genotypes based on studied characteristic under winter stress in field 

conditions. 
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در گروه اول صفات تعداد شاخه فرعـی در بوتـه،   
بذر در بوتـه و  وزن  ،تودهتعداد غالف در بوته، زیست

تري نسبت به میانگین پاییندر سطح شاخص برداشت 
حراف از میانگین میانگین و انکل قرار داشتند. بررسی 

در گـروه دوم   ايهاي حاصـل از تجزیـه خوشـه   گروه
تعداد شـاخه اصـلی در بوتـه    نشان داد که تنها صفت 

تر از حد میانگین کل بود. در گروه چهارم تمامی پایین
کمتـر از میـانگین کـل نشـان دادنـد       یصفات میانگین

تـنش سـرما در منـاطق     با توجه به وجود ).3(جدول 
 درصد بقاهایی با ژنوتیپ زوم گزینشسردسیر کشور ل

هـاي مناسـب   ویژگـی  پتانسیل عملکرد باال و سـایر و 
نتـایج ایـن    .گـردد مـی  زراعی بـیش از بـیش آشـکار   

هـاي نخـود   ژنوتیپتوان از می بندي نشان داد کهگروه
اصـالحی جهـت    هايدر پروژه دوم اول و گروهدسی 

 رمايتحمل به سـ  ازجملهها استفاده از صفات برتر آن
  .بهره بردزمستان 

  
تحت  هاي نخود دسیژنوتیپدر  مورد مطالعهاي براي صفات هاي حاصل از تجزیه خوشهمیانگین و انحراف از میانگین گروه -3جدول 

  .در شرایط مزرعهزمستان تنش 
Table 3- Mean and deviation from mean of groups in cluster analysis for traits in deci chickpea genotypes under 

winter stress in field conditions. 

گروه   Group 

 1  2  3  4 

  ژنوتیپ
Genotypes (MCC) 

890, 207, 49, 
10  

349, 291, 386, 
884, 918, 868, 

373, 916 
 

873, 876, 869, 
870, 83, 867, 

891 
 

852, 436, 930, 
509, 448, 99, 

872, 914, 911, 
908 

 
 نمیانگی
 گروه

اختالف از 
  میانگین

ن میانگی
 گروه

اختالف از 
  میانگین

ن میانگی
 گروه

اختالف از 
  میانگین

ن میانگی
 گروه

اختالف از 
 میانگین

Traits صفات 

Gro
up 

mea
n 

Deviat
ion 

from 
mean 

 

Gro
up 

mea
n 

Deviat
ion 

from 
mean 

 

Gro
up 

mea
n 

Deviat
ion 

from 
mean 

 

Gro
up 

mea
n 

Deviat
ion 

from 
mean 

Survival (%) 38.5- 19.5  25.1 83.1  11.9 69.9  28.4 86.4 ءدرصد بقا 
Plant height (cm) 5.40- 24.1  4.40- 25.1  3.00 32.5  15.2 44.7 ارتفاع بوته 

)1-(plant sbranche Main of No. تعداد 
 0.70- 2.40  0.30- 2.80  0.40- 2.80  3.10 6.30 شاخه اصلی در بوته

)1-(plant sbranche secondry fo No. 
 1.10- 16.5  0.60 18.1  4.00 21.6  6.40- 11.2 تعداد شاخه فرعی در بوته

)1-(plant No. Pod 120 تعداد غالف در بوته.
9 -29.6  229.

9 79.3  143.
9 -6.70  103.

9 -46.6 

100-seed weight (g) 3.10- 16.1  1.30 20.5  0.60 19.8  4.10 23.3 دانه (گرم)د وزن ص 
)1-(g.plant Biomass 9.70- 36.5  5.00- 41.1  19.2 65.4  5.40- 40.7 (گرم در بوته) تودهزیست 
)1-(g.plantweight  Seed  گرم در) وزن دانه

 6.10- 16.9  1.60- 21.4  12.8 35.7  7.60- 15.4 بوته)

)2-(g.m yield Biological گرم در  تودهزیست)
 متر مربع)

290.
8 69.9  340.

4 119.5  276.
2 55.2  58.7 -162.2 

)2-(g.m yield Seed (گرم در متر مربع) 110 عملکرد.
7 2.00  178.

6 69.9  146 37.3  25.8 -82.9 

Harvest Index (%) (درصد) 7.30- 38.6  6.70 52.6  6.70 52.6  6.80- 39.1 شاخص برداشت 

 
  کلی گیرينتیجه

ــپ سیربر ــايژنوتی ــ ه ــی ودنخ ــش در دس  یطارـ
 شـدید  نسبتاً يسرما وجـود  بـا  هـک داد نشاـن هـعرمز
 تحمل به درقا هاژنوتیپ کثرا گراد)سانتی درجه -13(

ــپ تنها و نددبو مایشآز لسا نمستاز یطاشر  ژنوتیـــ
MCC908 رـــ نظ هـــ ب .رفـت  بـین  از کامـل  طـور به 

 نشـــ کوا رــبهت هــمطالع تــجه هــک دــسریــم
 ،زمسـتانه  هـاي نشـــ ت هــب مورد مطالعه يهاژنوتیپ
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 و لاــس دــچن لوــط در هاژنوتیپ نــیا ابیــیارز
 رـــ ب وهالـــ ع .اسـت  وريرـــ ض هــمنطق دــچن در

 نـــ یا نشـــ کوا قـــ قید ابیـــ یارز تـــ جه نــیا
 در یــــگزدیخ نموآز گیزدیخ تنش به هـــاژنوتیـــپ

 ،طـورکلی به .دبو هداخو مفید زـنی شدهکنترل یطارـش

 ،مورد بررسی هايژنوتیپ بین در که کرد بیان توانمی
ــپ ــبق صددر دنبو دارا با MCC349 ژنوتی ــداد ،اـ  تع

 بـاال،  تـوده زیسـت  و دانـه  عملکـرد  و بوتـه  در غالف
  .است منطقه این در کشت جهت مناسبی ژنوتیپ
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