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  در شرایط دیم   هاي پیشرفته نخود سفید در کشت پاییزه ي الین پایداري عملکرد دانه

  سردسیر مراغه 

  

   *یداله فرایدي

  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

  ده ـچکی

 محلی شاهد با همراه نخود ژنوتیپ 13  با پژوهش این سرما، به متحمل و پرمحصول و پایدار ارقام انتخاب منظور به

 درایستگاه) 1388-91( زراعی سال 3 مدت به و تکرار 4در تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در جم،

 تحت ترتیب به 90 و 89 ، 88 زمستان طول در بررسی مورد هاي ژنوتیپ. شد انجام مراغه دیم کشاورزي تحقیقات

 واریانس تجزیۀ نتایج. گرفتند قرار برف پوشش نبدو گراد سانتی درجه - 12 و -11 ، - 5/8 طبیعی سرماي تأثیر

 تا روز تعداد بوته، ارتفاع دانه، صد وزن بیوماس، و دانه عملکرد نظرصفات از ها ژنوتیپ بین که داد نشان مرکب

 مانده زنده بوته تعداد و سرما به مقاومت درصد سرما، تحمل باردهی، درجه برداشت، شاخص رسیدگی، و گلدهی

 هاي ژنوتیپ که داد نشان ها ژنوتیپ دانۀ عملکرد میانگین مقایسه. داشت وجود دار معنی آماري ختالفا سرما از پس

 و دادند اختصاص خود به را عملکرد بیشترین درهکتار، کیلوگرم 977 و 1013 ، 1017 با ترتیب به 4 و 9 ، 6 شماره

 سرماي ها الین تمامی تقریباً که داد نشان سرما لتحم نظر از ها ژنوتیپ بررسی نتایج. بودند برتر جم، شاهد به نسبت

 به نسبت را مقاومت بیشترین)  FLIP 00-84C(  9 شماره الین. نمودند تحمل خوبی به را گراد سانتی درجه -5/8

 میانگین کمترین بندي، رتبه غیرپارامتري روش به پایداري تجزیۀ از حاصل نتایج اساس بر و داد نشان خود از سرما

 مقدار با 12 شماره  ژنوتیپ را) SDR( رتبه معیار انحراف کمترین. بود 3/3 با برابر و الین همین به مربوط) R( رتبه

 ها سال بین عملکرد واریانس پارامتر از استفاده با ها ژنوتیپ عملکرد بررسی. داد اختصاص خود به 57/0 عددي

)S2y (بیشترین و واریانس کمترین از 217/0 و 196/0 ،155/0 دیرمقا با ترتیب به  9 و2 ،1 هاي ژنوتیپ که داد نشان 

 و بیشتر عملکرد بر داللت نتایج بندي جمع ،SDR و S2y عددي مقادیر بودن کم به توجه با. بودند برخوردار پایداري

  .داشت آزمایش این در بررسی مورد هاي ژنوتیپ بین در FLIP 00-84C الین عملکرد پایداري نیز

  پایداري ، محیط در ژنوتیپ متقابل اثر سرما، تحمل ، Cicer arietinum نخود،  پاییزه، کشت:  کلیدي ايه واژه
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  مقدمه

در دنیا به    (.Cicer arietinum  L )نخود

غرب آسیا و شمال (  1وانا  عنوان سومین و در منطقه

 .گردد با اهمیت تلقی میلگوم به عنوان اولین ) آفریقا

درصد پروتئین،  16- 24با داشتن نخود  بویژهحبوبات 

رژیم غذائی  درو گیاهی بوده  ازمنابع مهم پروتئین

اهمیت   گیاهی پروتئین  کننده مینأت عنوان  ، بهانسان

    ).1372،حسینی مجنون(اي دارد  ویژه

از  کشور تولید کننده نخود، 13قاره آسیا با 

 89و از نظر تولید  درصد 92نظر سطح زیر کشت 

از تولید نخود در جهان را به خود اختصاص  درصد

طبق اظهار شارما ). 1376کسنا و سینگ، اس( دهد می

 800متوسط عملکرد جهانی نخود  2)2002( و الوانیا

کیلوگرم در هکتار می باشد با این حال این محصول 

آمار منتشرشده . تن در هکتار را دارد 5پتانسیل تولید 

ود را در ایران از سوي فائو، سطح زیر کشت نخ

هزار  310هکتار و میزان تولید آن را  755000حدود 

 ).FAO, 2008(اعالم نموده است 1386تن در سال 

این در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده در 

           ایران، سطح زیرکشت نخود در سال زراعی

هکتار بوده که از این  595735درکشور  1385- 86

) درصد 97معادل (هکتار آن  580022میزان حدود 

بصورت دیم کشت گردیده است و متوسط عملکرد 

 کیلوگرم درهکتار بوده است 449آن در شرایط دیم 

اي  درمناطق مدیترانه). 1388آمارنامه کشاورزي، (

رطوبت ذخیره  از ونخود زراعی دربهارکشت شده 

 ;Toker، 2005(کند یمدرخاك استفاده ه شد

Malhotra and Saxena، 2002(.   به این امر نیز

                                                              
1- WANA (West Asia and North Africa) 
2- Sharma and Lavanya, 2002 

نوبه خود درتأثیرپذیري گیاه از خشکی آخر فصل 

از طرف دیگر کشت . نقش مهمی بر عهده دارد

در صورت وجود ارقام مقاوم به (انتظاري یا پائیزه 

نسبت به کشت بهاره امتیازات زیادي از جمله ) سرما

 Singh and)افزایش عملکرد تا دو برابر را دارد

Hawtin، 1979; Singh، 1997; Singh et al.، 

بنابراین یکی از راههاي افزایش عملکرد در . (1997

واحد سطح، تغییر زمان کاشت این محصول از بهار 

به پاییز و در نتیجه، رسیدگی زودهنگام محصول 

باشد که متعاقباً، افزایش عملکرد دانه در واحد  می

  . سطح را به دنبال خواهد داشت

 ،کاشـت حـاکی از آن اسـت   آزمایشات تاریخ 

ــت   ــود در پاییزکشـ ــه نخـ ــودچنانچـ ــاري  شـ و از بیمـ

توانـد   زدگی محافظت گردد، عملکـرد نخـود مـی    برق

افـزایش خطـی بـا    رونـد  برسد و یک  تن درهکتار 4به 

 Malhotra(شـد  جلو انداختن زمـان کاشـت داشـته با   

and Singh، 1990(.    نتایج تحقیقات انجـام گرفتـه در

اي بـا   هـاي مدیترانـه   است، در محیط نشان دادهایکاردا 

ــا       ــود ب ــتانه نخ ــت زمس ــط، کش ــا متوس ــم ت ــاع ک ارتف

ــاري      ــه بیم ــاوم ب ــرما و مق ــه س ــاوم ب ــاي مق کولتیواره

توانـد   در مقایسه با کشت بهـاره مـی   آسکوکیتا بالیت،

ــا  ــاً تــ ــرد  2تقریبــ ــر عملکــ ــه برابــ ــزایش دانــ را افــ

 ;Malhotra، 1998; Singh et al.، 1995(هـد د

Singh 1990(.بـه   ،با تغییرتاریخ کاشت از بهار به پاییز

مواجــه نشــدن دورة رویشــی و ترشــدن  طــوالنیلحـاظ  

افــزایش  وبــا تـنش خشــکی آخـر فصــل   زایشـی  دوره 

وري از رطوبت خاك، عملکـرد نخـود بـه میـزان      بهره

وقـار  ( یابـد  افزایش میداري  و به طور معنی درصد 72

  .  )1390و همکاران، 
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ــاله درا یکـــاردا مشـــخص تحقیقـــات چنـــد سـ

هـاي وحشـی نخـود     گردیده که تحمل سـرما در گونـه  

 (.Cicer arietinum L)بیشـــتر از نخـــود زراعـــی 

اي ومرتفـع   در منـاطق مدیترانـه  ) 2005(توکر .باشد می

گونه وحشی نخـود را   8نمونه از 43غرب ترکیه تعداد 

در مقایسه با دو الین زراعی مقاوم به سـرما بـراي ایـن    

قرار داد و برتـري ارقـام وحشـی    صفت مورد آزمایش 

  .  از بهترین الین زراعی مقاوم به سرما را نتیجه گرفت

ژنوتیپ نخود   3158 ،)1993( سینگ وساکسنا

از نظر تحمل  ،ترکیهناي درایستگاه هیما را تیپ کابلی

ــد    ــرار دادن ــابی ق ــورد ارزی ــرما م ــی  . س ــن بررس در ای

فوریـه و   ه،یـ هـاي دسـامبر، ژانو   ترین دماها در ماه پایین

درجـه   -8/13و  -3/12،  -8/26،  -9مارس به ترتیـب  

 6هــاي تحــت بررســی  از بــین الیــن. گــراد بــود ســانتی

 ILC 2406، ILC 2636 ، ILC 2529  ILCالیـن 

410 ، ILC 2479 ، ILC 2491   ــف در ردی

ــپ ــایی   هــاي  ژنوتی ــا متحمــل شناس ــیار متحمــل و ی بس

 تنــوع ژنتیکــی 1)1990(وري . (Singh، 1997)ندشــد

الیـن نخـود در    27داري را براي تحمل سـرما در   معنی

وي اظهـار داشـت   . جنوب شرقی فرانسه گزارش نمود

مرحله فنولوژیکی در تعیین واکنش به سرما مهم است 

بطوریکه با افزایش رشد رویشی، تحمل سرما کـاهش  

، 2)1990(با ایـن حـال سـاکاردو و کالکـاگنو     . یابد می

وجـود درایتالیــا جهــت  الیــن نخــود م 835در ارزیـابی  

تحمل سـرما، بـین دوره رشـد رویشـی و تحمـل سـرما       

  .ارتباطی نیافتند

ــدي ــابی) ب1390(فرای ــود  71درارزی ــن نخ الی

درکشت پاییزه که به مدت دو سال مورد بررسی قـرار  

                                                              
1- Wery,1990 
2- Saccardo and Calgagno,1990 

ــن  7داد،   ، FLIP 03-133C ،FLIP 02-84Cالی

FLIP 03-68C ،  FLIP 05-95C  ،FLIP 05-89C 

 ،FLIP 03-28C و FLIP 05-42C    را بــا تحمــل

گـراد بـدون پوشـش برفـی و      درجه سانتی -12سرماي 

ــیش از ــا ب ــوان    70ب ــه عن ــرما، ب ــه س ــد مقاومــت ب درص

 22 ، دیگـر بررسی در. هاي متحمل شناسایی نمود الین

اي مـورد   در شـرایط مزرعـه  کـه  ود ـرفته نخـ ـالین پیش

 Sel95TH1745 ، Sel95 الیـن  3مطالعه قرارگرفـت  

TH1716 و Sel96TH11439    ــا تحمـــل ســـرماي بـ

، گراد بـدون پوشـش برفـی    رجه سانتید -5/14ی طبیع

فرایـدي،  ( گردیدنـد  هاي متحمل معرفی به عنوان الین

 10در بررسـی ) الف 1386(همچنین فـرایـدي  ).1388

ســـال در  2ژنـوتیـــپ نخـــود کـابـــلی کــه بـــه مـــدت 

ایستگاه تحقیقـات کشاورزي دیم مـراغــه در کشــت   

،  FLIP 00-78C هـاي  پـژنوتیـ ـزه به عمل آورد، پایی

FLIP 00-75C و FLIP 96-90C   ــودن ــا دارا ب را ب

، درصد مقاومت بـه  3و کمتراز  3درجه تحمل سرماي 

و با داشتن عملکرد بذر بیشـتر از  %  83سرماي بیشتر از 

هـاي برتـر    کیلوگرم درهکتار به عنـوان ژنوتیـپ   1190

  . معرفی نمود

ژنوتیپ نخـود   16در ارزیابی ) 1384(پور صباغ

بــراي مقاومـــت بـــه ســـرما در شرایـــط کنتـــرل شـــده 

 -18هـاي صـفر تـا     اطاقک ســرد بـا درجــه حـرارت    (

و   Sel95TH1716هـاي   ، ژنوتیــپ )گراد درجه سانتی

Sel96TH11439 هاي مقـاوم و  را بـه عنـوان ژنوتیـپ

Sel93TH24469   را به عنوان ژنوتیپ متحمل معرفی

ژنوتیــپ نخــود  41در بررســی ) 1383( کــانونی .نمـود 

ژنوتیــپ نخــود را بــا درجــه  16زراعــی درکردســتان، 

هــاي  بــه عنــوان الیــن ،3و کمتــر از  3تحمــل ســرماي 

وي بـا بررسـی شـجرة    . متحمل به سرما گـزینش نمـود  
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هـاي انتخـاب    ها اعالم نمود که اغلب الین این ژنوتیپ

و  FLIP 93-260C ، FLIP 95-255Cشـده ماننـد   

SeL95TH1716  دهاي حاصــــــــل از  ـریــــــــ ـهیب

 .C (ILWC182 )ی ـونۀ وحشـــگیــري گــ دورگ

reticulatum پزشـکپور   .باشـد  با ارقام اصالح شده می

ژنوتیـپ نخـود در    5نیز در بررسی ) 1385(و همکاران

تاریخ کاشت آبـان، بهمـن و فـروردین نشـان دادنـد       3

که با تأخیر در زمان کاشـت و مصـادف شـدن مرحلـۀ     

هـاي   شدن دانـه بـا تـنش خشـکی و درجـه حـرارت      پر 

% 80و عملکـرد دانـه   % 82نسبتاً باال، مادة خشک گیـاه  

آنها اعالم نمودند که کاهش عملکــرد،  . کاهش یافت

و %) 85(عمدتاً به دلیل کاهش تعـداد غـالف در بوتـه    

  . بود%) 45(تر شدن دورة پر شدن دانه  کوتاه

اصـالح  وجود اثر متقابل ژنوتیپ در محـیط در  

ــات را نمــی ــت  نبات ــده گرف ــوان نادی ــه. ت ــاي  در برنام ه

نژادي رقمی مـد نظـر اسـت کـه داراي سـازگاري و       به

اصالحگران عموماً بـر اهمیـت   . پایداري عملکرد باشد

ولـــی بـــر . پایـــداري و عملکـــرد بـــاال توافـــق دارنـــد

گیــري و   هــاي انــدازه  ســرتعاریف پایــداري و روش 

. ظـر وجـود دارد  اصالح پایداري عملکـرد، اخـتالف ن  

ها در پایداري عملکرد  علت اصلی تفاوت بین ژنوتیپ

از . محـیط اسـت  ×آنها، وجود اثـرات متقابـل ژنوتیـپ    

هـاي معمـول فقـط     آنجا که تجزیـه و تحلیـل بـه روش   

اطالعاتی در مـورد اثـر متقابـل ژنوتیـپ در محـیط بـه       

دهد، محققین مختلف معیارهـاي متفـاوتی را    دست می

ري ارقــام معرفـی کــرده و بکــار  بـراي تشــخیص پایـدا  

   ).1388زاده و همکاران،  کریمی(اند  برده

در بررسی ارقـام نخـود سـفید    )  1380(انونی ک

درکردستان نتیجه گرفت کـه اثـرات سـال، ژنوتیـپ و     

دار  ژنوتیپ براي عملکرد دانـه معنـی   ×اثر متقابل سال 

ــن ــوده  و الی ــات  5-61-53و  ILC 482هــاي   ب از ثب

 1390(فرایـدي . وسـط برخـوردار بودنـد   وسازگاري مت

ژنوتیـپ   14در بررسـی پایـداري عملکـرد دانـه     ) الف

،  FLIP 00-84Cنخود درمراغه، نشان دادکه ژنوتیپ 

. از پایــــداري و عملکــــرد بیشــــتر برخــــوردار بــــود

رقم نخود سـفید گـزارش    12در بررسی ) 1376(بنایی

دار  منطقـه معنـی  ×رقـم و سـال   ×نمود که اثـرات سـال   

و ارقام مورد مطالعـه در سـه گـروه بـا سـازگاري      بوده 

ــاطق و      ــام من ــط در تم ــوب، متوس ــی خ ــومی خیل عم

هاي نامسـاعد قـرار    سازگاري عمومی خوب در محیط

  . گرفتند

عالوه بر افزایش عملکرد کشت زمستانه نسـبت  

تـوان   به کشت بهاره، از سایر مزایاي کشت زمستانه می

دلیـل ارتفـاع   به امکان برداشت مکانیزه محصوالت بـه  

زیاد بوته در کشـت زمسـتانه نسـبت بـه کشـت بهـاره،       

میزان پـروتئین بـاال، گریـز    کارایی مصرف باالتر آب، 

، فــرار از خســارت آفــات و انتهــایی فصــل از خشــکی

  .  اشاره نمود تولیدپایداري 

نـد  نتوا نخود مـی ارقام معمولی با توجه به اینکه 

ــرارت ــه حــ ــا  درجــ ــاي تــ ــفر  8هــ ــه زیرصــ   درجــ

) اي شدن در سـطح خـاك   حله رشد تا دوبرگچهازمر(

 درجه زیرصفر را تحمل نماینـد  14و ارقام مقاوم نیز تا 

ــائی و ( ــارانبن ــدف    ،)1374، همک ــا ه ــی ب ــن بررس ای

قابلیـت کشـت   کـه   متحمـل بـه سـرما     دستیابی به ارقام

 پائیزه در مناطق مرتفع سردسیر کشـور را داشـته باشـند   

   .به مرحله اجرا درآمد

   هـا روش واد وـم

الین پیشرفته  13اتی با تعداد تحقیقپروژه این  

نخود سفید به همراه یک رقم شاهد محلی جم 



   

٢١ 
   

  2139،  سال4،  شماره1جلد  رانیم اید نشریه زراعت

 

هاي کامل تصادفی  بلوكآماري در طرح ) 4جدول(

در ) 1388- 91(سال زراعی  3و به مدت  تکرار 4 با

ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه به مرحله اجرا 

عملیات تهیه زمین  ،هرسالدر اوایل پائیز . درآمد

پس از تجزیه نمونه خاك مزرعه همچنین . انجام شد

 ولسازي زمین از فرم و همزمان با عملیات آماده

در عملیات کشت . استفاده شد N20P30کودي 

) نیمه دوم مهر(اولین فرصت مناسب در پاییز هرسال 

هاي  تکرهریک از . انجام گرفتو بصورت دستی 

خطوط  ۀتري وبه فاصلم 4ط خ 4 صورت به یآزمایش

 ۀبذور به فاصلکشت شدند که درآن متر سانتی 25

متر بر روي خطوط کشت قرار  سانتی 10حدود 

هاي قارچی،  به منظور جلوگیري از آلودگی .گرفتند

مانکوزب کش  ارچقبذور قبل از کاشت با استفاده از 

  .ضد عفونی گردیده و سپس مورد کشت قرار گرفتند

واشناسی، میزان بارندگی با توجه به آمار ه

سال  3ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه در 

به ترتیب ) 90-91و  89-90،  88-89(اجراي پروژه 

به استثناي . متر بود میلی 272و  4/351، 1/498

هاي اول وسوم که از بارندگی مناسب پاییزه  سال

برخوردار بودند، درسال دوم اجراي پروژه، به منظور 

به علت (یط رطوبتی الزم جهت سبز پاییزه ایجاد شرا

در دو ) هاي مهر و آبان مقادیر کم بارندگی در ماه

با توجه به . نوبت اقدام به آبیاري آزمایش گردید

وجود دماي مناسب درپاییزهرسال، شرایط الزم براي 

بذور جوانه زده در . زنی بذور فراهم گردید جوانه

صل زمستان برگی از رشد خود درطول ف 2- 1مرحله 

ترتیب تحت تأثیر درجه  سال اجراي پروژه به 3

گراد  درجه سانتی -12و  -11،  -9هاي سرد  حرارت

درجه  -5/21و  - 20،  -15بدون پوشش برفی و 

). 1جدول (گراد با پوشش برفی قرار گرفتند سانتی

وجود چنین شرایطی موجب ارزیابی بهتر واکنش 

ي زیر صفر درجه هاي آزمایشی در برابر دماها ژنوتیپ

ازتعداد  سبز شدن بذور،ازپس  .گراد گردید سانتی

 ، تعداد(PC1)بوته سبز شده قبل از سرماي زمستان 

ویا   (PC2)از سرماي زمستان  پسمانده  بوته باقی

ها نسبت  از میزان تحمل الیننیز  و (%P)درصد بقاء 

           مقاوم-1( 9تا  1با ثبت نمره از  (CT)به سرما 

) بسیــارحســاس-9و حساس- 7متوسط -5 متحمـل- 3

تحمل  بررسی صفت .برداري به عمل آمد یادداشت

ها  مانی بوته با ارزیابی قدرت زنده ها، ژنوتیپسرما در 

پس از گذراندن سرماي زمستانه و بهاره با شمارش 

زنی و قبل از وقوع  پس از جوانه(هاي سالم تعداد بوته

پس از سپري شدن (ه از بین رفت و) سرماي زمستانه

هاي سالم  ازتفاضل بوته. شود انجام می) یخبندان بهاره

درصد مقاومت هاي از بین رفته ناشی از سرما،  و بوته

مانده  هاي باقی براساس تعداد بوته، (%CH)به سرما

  :دیگرد زیرتعیین  بشرح

تعداد بوته / تعداد بذورسبز شده قبل از سرما( ×100

 %CH= ) زمستان باقیمانده پس از سرماي

هاي سالم و  درصد بوته 96-100 :خیلی مقاوم به سرما 

  .مانده باقی

هاي سالم و  درصد بوته 91-95 :مقاوم به سرما 

  .مانده باقی

هاي سالم و  درصد بوته 71-90: متحمل به سرما 

  .مانده باقی

هاي سالم و  درصد بوته 50- 70: حساس به سرما 

  .مانده باقی

ها از بین رفته  درصدبوته 100: رما کامالً حساس به س

  .باشند
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در طول دوره رشد و نمو و فصل داشت، 

تعداد  ،( PH )ارتفاع بوته  ازسایرصفات زراعی شامل

، تعداد روز (DF)گلدهی درصد 50از کاشت تا روز 

 فیزیولوژیکی املگی کرسید درصد 50از کاشت تا 

(DM)  تحمل سرما ،(CT)  و درصد مقاومت به سرما

)CH%(همچنین پس از . برداري بعمل آمد ، یاداشت

عملکرد ، (B.Y)برداشت و بوجاري، عملکرد بیوماس

در هر سال  (100SW) ۀو وزن صد دان (G.Y) دانه

هاي موجود،  توزین و ثبت گردید و بر اساس داده

ها  الین (PS)و درجه باردهی  (HI)شاخص برداشت 

رد درجه باردهی، حاصل جمع عملک. تعیین گردید

دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت بوده که 

العمل متغیرهاي مذکور را در برابر یک تیمار،  عکس

استوسکوف، (به صورت مقداري واحد نشان میدهد 

1375 .(  

عملیات تجزیه واریانس ساده در هرسال بر 

ها با استفاده از نرم  روي صفات مورد مطالعه الین

قایسات میانگین با ونیز م  MSTATCافزار آماري 

 (LSD)دار استفاده از آزمون کمترین اختالف معنی

انجام شد وپس از انجام آزمون بارتلت به منظور تعیین 

یکنواختی واریانس اشتباهات آزمایشی، نهایتاً تجزیه 

واریانس مرکب سه ساله و  تجزیه پایداري با روش 

غیرپارامتري رتبه بر روي صفات مورد بررسی انجام 

  .یدگرد

  :نتـایـج و بحـث 

با توجه به نتیجه آزمون بارتلت مبنی بر  

یکنواختی واریانس خطاهاي آزمایشی، تجزیه مرکب 

نتایج حاصل از انجام . سه ساله صفات انجام شد

تجزیۀ واریانس مرکب نشان داد که اثر سال بر روي 

به غیر ازصفات شاخص (تمام صفات مورد مطالعه 

از نظر آماري بسیار  )برداشت و درجه باردهی

ها از نظرصفات  بین ژنوتیپ). 2جدول(دار بود  معنی

عملکرد دانه و عملکرد بیوماس، اختالف آماري 

وزن صد دانه، ارتفاع (دار و از نظر سایر صفات  معنی

بوته، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی، شاخص 

برداشت، درجه باردهی، تحمل سرما، درصد مقاومت 

، )د بوته زنده مانده پس از سرمابه سرما و تعدا

همچنین . دار وجود داشت اختالف آماري بسیار معنی

اثر متقابل ژنوتیپ در سال بر روي عملکرد دانه بسیار 

  ).2جدول (داربود  معنی

مقایسه میانگین عملکرد دانه طی سه سال 

ها در  آزمایش نشان داد که میانگین عملکرد ژنوتیپ

 1400با ) 1388-89(سال اول اجراي آزمایش 

به (کیلوگرم درهکتار نسبت به سال دوم و سوم 

) کیلوگرم درهکتار 390و  904ترتیب با میانگین 

هاي هواشناسی سه سال  داده). 3جدول (بیشتر بود 

هاي دوم و سوم،  اجراي پروژه نشان داد که درسال

ها در  شدت سرما بیشتر از سال اول بود، بطوریکه بوته

  - 11سوم به ترتیب با سرماي طبیعی هاي دوم و  سال

گراد بدون پوشش برف مواجه  درجه سانتی - 12و 

این در . گردیده و متحمل خسارت سرما گردیدند

 - 5/8حالی بود که میزان شدت سرما در سال اول 

  ).1جدول (گراد بدون پوشش برف بود درجه سانتی

ها نشان داد که  مقایسۀ میانگین عملکرد دانۀ ژنوتیپ

،  1017به ترتیب با  4و  9،  6هاي شماره  یپژنوت

کیلوگرم درهکتار، بیشترین عملکرد را  977و  1013

به خود اختصاص دادند که نسبت به شاهد جم با 

کیلوگرم درهکتار افزایش  973متوسط عملکرد 

  .عملکرد نشان دادند



 

 
 

  زي دیم مراغهیستگاه تحقیقات کشاورا) 1388-91(  سال زراعیسه آمار هواشناسی  -1جدول

  ماه

  

   بارندگی

  )میلیمتر(

  حداقل دماي مطلق

  )گراد درجه سانتی(

  متوسط دماي حداقل

  )گراد درجه سانتی(

  زیر صفر هايتعداد  روز

  

  سال زراعی  

89-1388  

  سال زراعی

90-1389  

  سال زراعی

91-1390  

  سال زراعی

89-1388  

  سال زراعی

90-1389  

  سال زراعی

91-1390  

  سال زراعی

89-1388  

  سال زراعی

90-1389  

  سال زراعی

91-1390  

  سال زراعی

89-1388  

  سال زراعی

90-1389  

  سال زراعی

91-1390  

  2  0  1  93/6  03/8  29/5  -5/3  2  -5/0  8/25  4  3/12  رـــمه

  17  13  2  -49/1  71/0  16/3  -5/12  -5  -6/0  5/50  7/4  7/118  انــآب

  28  26  23  -28/8  -21/3  -31/3  -15  -8  -9  9/5  9/7  28  آذر

  27  30  11  -38/6  -02/9  -26/0  -11  -20  -7  8/29  8/20  9/39  دي

  30  28  21  -89/8  -32/8  -21/3  -5/21  -18  -15  1/21  7/25  3/39  بهمن

 27  21  10  -76/7  -05/3  8/1  -5/17  -12  -6  2/23  2/95  8/57  دـاسفن

  11  12  11  15/1  34/1  28/1  -12  -5/7  -5/8  2/36  5/69  9/62  فروردین

  0  0  0  05/7  67/6  97/6  5/1  2  1  7/49  6/120  1/135  اردیبهشت

  0  0  0  11  24/11  09/12  4  4  3  21  3  1/4  ردادـخ

  0  0  0  03/15  03/16  27/16  9  9  9  8/8  0  0  تیـــر

  142  130  79              272  4/351  1/498  مجموع

  

  

  

  



   

  
 

  

  1388 – 91سال زراعی 3ي ایستگاه مراغه طی تحمل سرماي سازگار آزمایشهاي  ژنوتیپصفات مورد مطالعه مرکب عملکرد و تجزیه واریانس  -2جدول

      میانگین مربعات

تحمل 

  سرما

CT 

  درصدمقاومت

  به سرما 

 CH%  

تعداد بوته 

  باقیمانده

PC2 

تعداد روز تا 

  رسیدگی

DM  

تعداد روز 

  تا گلدهی 

DF 

  ارتفاع بوته  

PH 

درجه 

  باردهی

PS 

شاخص 

  برداشت 

HI 

وزن صد 

  دانه

100SW 

عملکرد 

  ژیکیبیولو

BY 

  عملکرد دانه

  

GY  

درجه 

آزادي 

D.F  

  منابع تغییرات

S.O.V 

**792/

246  

**719/52920  **135477   **018/477  **542/667  **292/1908   ns58/173   ns471/585   **314/57  **397/120  **273/14  2   سال Y  

تکرار داخل   9  127/0 377/0  882/4  388/146  038/163  292/18  139/3  813/5  718/1853  109/724  562/5

/02**  728/536**  457/3**  سال

1374  

  ژنوتیپ   13  117/0*  403/0*  231/153**  183/179**  594/181**  354/77**  685/25**  280/28**

ns984/0   ns497/117  
 

ns792/300  

**749/2  **862/1  **054/8   ns179/38  ns574/34   ns182/2  *176/0  **049/0  26   سال ×ژنوتیپ  

  خطــا  117  025/0  094/0  113/2  205/26  036/28  723/2  720/0  036/1  022/255  618/99  912/0

درصد ضریب     58/17  51/13  34/4  62/12  11/12  52/5  48/0  48/0  18/18  18/18  98/19

  %CVتغییرات  

ns   ، * درصد    1و   5دار و معنی دار در سطح احتمال  به ترتیب غیر معنی  **و  
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اي فوق الذکر به ترتیب با ه همچنین ژنوتیپ 

کیلوگرم در هکتار بیشترین  2447و  2534، 2641

عملکرد بیوماس را تولید نمودند که در مقایسه با 

بین ) کیلوگرم درهکتار 2220با میانگین ( شاهدجم

کمترین عملکرد . درصد افزایش نشان دادند 19- 10

 8و  2هاي شماره  دانه و بیوماس نیز مربوط به ژنوتیپ

 .کیلوگرم درهکتاربود 1975و  649ترتیب با به 

از ) شاهد جم( 14و   8هاي شماره  همچنین ژنوتیپ

نظر دو صفت شاخص برداشت و درجه باردهی، 

درصدر بودند و به ترتیب با شاخص برداشت و درجه 

ها، برتري  در مقایسه با بقیه ژنوتیپ  48و  45باردهی  

یز مربوط به کمترین مقادیر این صفات ن. نشان دادند

با شاخص برداشت و درجه باردهی  2ژنوتیپ شماره 

  ).4جدول(بود 34و  31به ترتیب 

هـا نشـان    مقایسه میانگین وزن صد دانه ژنوتیـپ 

بـا دامنـه وزن    12و  4، 1، 5، 2هاي شماره  داد، ژنوتیپ

از وزن صــد دانــه ) گــرم  2/34 - 2/42صــد دانــه بــین 

با میـانگین وزن  ( داري نسبت به شاهد جم بیشتر و معنی

برخوردار بودنـد و کمتـرین وزن   ) گرم 8/32صد دانه 

گـرم   6/27بـا   9صد دانه نیز مربوط به ژنوتیپ شـماره  

هـا   همچنین مقایسه میـانگین ارتفـاع بوتـه ژنوتیـپ    . بود

، بـا  11و  5،  2، 6، 12هاي شماره  که ژنوتیپ نشان داد 

ه بعـدي،  متر و در مرتبـ  سانتی 31 -34دامنه ارتفاع بوته 

 30بــا ارتفــاع بوتــه    7و  1، 4هــاي شــماره   ژنوتیــپ

بـا میـانگین ارتفـاع بوتـه     (متر نسبت به شاهد جـم  سانتی

کمتـرین ارتفـاع بوتـه نیـز     . برتـر بودنـد  ) متـر  سانتی 27

متـر   سـانتی  26بـا   9و   8هاي شـماره   مربوط به ژنوتیپ

ــود ــدول(ب ــماره   ).4ج ــپ ش ــرغم اینکــه ژنوتی از  9علی

وزن صد دانه متوسـطی برخـوردار بـود،    ارتفاع بوته و 

روز تـا   210روز تـا گلـدهی و    173ولی بـه ترتیـب بـا    

ترین ژنوتیپ شـناخته شـد    رسیدگی، به عنوان زودرس

و  175ترتیـب بـا    بـه (و از نظر این صفات با شاهد جـم  

هـا،   و سـایر ژنوتیـپ  ) روز تا گلدهی و رسـیدگی  213

هـاي شـماره    ژنوتیپ. دار نشان داد اختالف بسیار معنی

ــا  12و 2 ــز ب ــررس  216نی ــیدگی، دی ــا رس ــرین  روز ت ت

ــد ژنوتیــپ نکتــه مهــم در خصــوص ژنوتیــپ  . هــا بودن

. ، تحمل بیشتر این ژنوتیپ در مقابل سرما بـود 9شماره 

نشـان داد   تحمل سـرما ها از نظر صفت  بررسی ژنوتیپ

، بــه  3ي تحمــل ســرمابــا کــد  9کــه ژنوتیــپ  شــماره 

هاي تحـت   ، دربین ژنوتیپترین ژنوتیپ عنوان متحمل

  .بررسی بود

ــ ــرما از روش   بـ ــه سـ ــت بـ ــفت مقاومـ راي صـ

مانـده پـس    هاي بـاقی  بندي بر اساس درصد بوته مقیاس

 اره اســتفاده شـــد ـانه و بهــــدان زمستــ ـاز رفــع یخبنـــ 

ــ).  19811ارســـکین و همکـــاران، ( اس ـبـــر ایـــن اسـ

 96-100هائی که درصد مقاومـت بـه سـرماي     ژنوتیپ

ترتیـب خیلـی    را نشان دادند به صددر 91-95و  درصد

ت بــه ـاومـــد مقـهــائی کـه درصــ  اوم وآنـمقـاوم و مقــ 

را داشــتند متحمــل ارزیــابی  درصــد 71 -90اي ـرمـــس

ــمدي(شــدند ــزدي ص ــن   ).1383،و همکــاران ی ــر ای ب

ــماره   ــپ ش ــاس ژنوتی ــا  9اس ــترین   74، ب ــد، بیش درص

مقاومت را در مقابل سرما از خود نشان داد و به عنـوان  

 9همچنین ژنوتیپ شماره . تیپ متحمل شناخته شدژنو

، بیشترین تعـداد بوتـه زنـده باقیمانـده پـس از سـرماي       

را به خـود اختصـاص داد کـه از    ) بوته 118با (زمستان 

هـا اخـتالف    نظر این صفات بـا شـاهد و سـایر ژنوتیـپ    

 71نیـز بـا    2ژنوتیـپ شـماره   . دار نشـان داد  بسیار معنی

 6ي تحمل سـرما زمستان، کد بوته زنده پس از سرماي 

                                                              
1- Erskine et al.,1981 
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  ).4جدول(ترین ژنوتیپ شناخته شد عنوان حساسدرصد مقاومت در مقابـل سـرماي زمسـتان، بـه      44و با 

  

  هاي مختلف  ایستگاه مراغه در سالي تحمل سرماسازگاري آزمایش  يها ژنوتیپمورد بررسی میانگین صفات    -3جدول 

G.Y 

(t/ha) 

B.Y. 

(t/ha) 

100 

SW(

PS HI PH DM DF C.H. 

% 

CT PC2 Year 

1.400a 3.809a 32.3c 42c 37c 36a 211a 173
a 

90a 2b 144b 1388-89 
0.904b 2.123b 34b 45c 43b 29b 216c 180

c 
34b 6c 54c 1389-90 

0.390c 0.888c 34.1b 44c 42b 25c 213b 176
b 

41b 6c 66c 1390-91 

  درصد 5و  1به ترتیب داراي اختالف آماري معنی دار در سطح =   bو  aبدون اختالف آماري معنی دار،  =  Cدر هرستون 

  

  روابط همبستگی بین صفات مورد مطالعه    

بررسی ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد 

دار بـین عملکـرد    که بیشترین همبستگی مثبت و معنـی 

ــا صــفات درصــد بقــاء  ، درجــه ) = r 735/0**(دانــه ب

 637/0** (شاخص برداشـت و )  = r 685/0**(باردهی 

r =   (مشاهده شد) که با نتایج قبلی نگارنـده  ) 5جدول

ــد    ــا را تأییــــــ ــته و آنهــــــ ــازگاري داشــــــ ســــــ

همچنـین  ). پ1390؛ فرایـدي، 1384فرایـدي، (کند می

ــی   ــی و معن ــتگی منف ــین )  = r -693/0**(دار  همبس ب

. ها وجـود داشـت   عملکرد دانه و وزن صد دانه ژنوتیپ

هاي متحمل در مقابل  ژنوتیپ دهد که این امر نشان می

سرما و با عملکرد دانه بیشتر، عمومـاً از وزن صـد دانـه    

) 1385(کـانونی و همکـاران  . کمتري برخوردار هستند

هاي نخود  نیز در بررسی پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ

تیپ دسی، نشان داد که بین عملکرد دانه بـا وزن صـد   

 5جـدول . ددار وجـود دار  دانه همبستگی منفی و معنـی 

دهد که عملکرد دانه با تعداد روز تـا گلـدهی    نشان می

و رسیدگی، همبستگی منفی و با تعداد غالف در بوتـه  

در ) 1389(عـاطفی و همکـاران   . همبستگی مثبت دارد

ــین صــفات ژنوتیــپ  هــاي نخــود  بررســی همبســتگی ب

زراعی نشان دادند که عملکرد دانه با تعداد غـالف در  

ــا رســیدگی  بوتــه همبســتگی مثبــت  ــا تعــداد روز ت و ب

نتـایج ایـن بررسـی    . همبستگی منفی و معنی دار داشت

با نتایج محققین یـاد شـده سـازگاري داشـته و آنهـا را      

  . کند تأیید می

ــه بـــه معنـــی    ــا توجـ ــدن اثرمتقابـــل   بـ دار شـ

سال بر روي عملکرد دانه، تجزیه پایداري بـا  ×ژنوتیپ

یب هــا، ضــر اســتفاده از ســه روش واریــانس بــین ســال

 6منـدرجات جـدول   . بنـدي انجـام شـد    تغییرات و رتبه

دهد که بـر اسـاس ضـریب تغییـرات میـانگین       نشان می

بـه ترتیـب    9و  1هاي شماره  عملکرد سه سال، ژنوتیپ

، کمتــرین ضــریب تغییــرات را بــه خــود 46و  1/45بــا 

مچنـین بـر اسـاس نتـایج حاصـل از      ه .اختصاص دادند

بنـدي، در   ري رتبـه تجزیۀ پایداري بـه روش غیرپـارامت  

 متـرین میـانگین  کهـاي آزمـایش،    بین ارقام و ژنوتیـپ 

 3/3و برابـر بـا    9مربوط بـه ژنوتیـپ شـماره     )R( رتبه

بـه ترتیـب بـا     4و  6هاي شماره  پس از آن ژنوتیپ .بود

ــه   ــانگین رتب ــتند   7/4و  4می ــودن  . قــرار داش ــر ب کمت

پرمحصـول بـودن    میانگین رتبـه در ایـن روش نشـانگر   

بررسـی   همچنـین نتـایج حاصـل از    .ژنوتیپ مـی باشـد  

درجـدول فـوق نشـان داد     (SDR) انحراف معیار رتبـه 

با  12شماره   که کمترین انحراف معیار رتبه را ژنوتیپ

  به خود اختصاص داد و پس از آن 57/0مقدار عددي 



  

 
 

  

 ایستگاه مراغهنخود در  يها ژنوتیپ در برخی خصوصیات مورد بررسی) 1388-91(ساله  3میانگین   -4دول ج

عملکرد 

 دانه

G.Y 
(t/ha) 

عملکرد 

 بیوماس

B.Y. 
(t/ha) 

وزن صد 

 دانه

100 
SW(g) 

درجه 

 باردهی 

PS 

شاخص 

 برداشت

HI 

ارتفاع 

 بوته

PH 

روز تا 

 رسیدگی

DM 

روز تا 

 گلدهی

DF 

درصد مقاومت 

 به سرما

C.H.% 

تحمل 

 سرما

CT 

تعداد بوته زنده 

 بعد از سرما

PC2 

تعداد بوته 

 قبل از سرما

PC1 

 ژنوتیپ

 
 

VARIETY 

 شماره

 

ENT 
NO. 

872/0 c 188/2  c 9/35 a 44c 41c 30b 213c 176c 53c 5c 84c* 160 FLIP 01-40C 1  
649/0 e 151/2 c 2/42 a 34e 31e 33a 216e 178e 44d 6c 71d 160 SEL 99 TH150454 2  
936/0 c 300/2 c 1/33 c 45c 42c 28c 213c 177e 51c 5c 81c 160 FLIP 97-85C 3 
977/0 c 447/2 c 7/35 a 43d 40d 30b 214d 177d 56c 5c 89c 160 FLIP 00-39C 4  
787/0 d 267/2 c 37a 39e 36e 32a 214d 178e 51c 5c 81c 160 FLIP 97-230C 5  
017/1 c 641/2 b 4/33 c 43d 39d 33a 215e 177e 58c 5c 93c 160 FLIP 99-26C 6  
848/0 c 016/2 c 3/31 d 46c 43c 30b 212c 176c 51c 5c 82c 159 FLIP 02-84 7  

868/0 c 975/1 c 4/31 d 48c 45c 26c 212c 176c 53c 5c 85c 160 FLIP 02-512C 8  
013/1 c 534/2 c 6/27 e 44c 41c 26c 210a 173a 74a 3a 118a 160 FLIP 00-84C 9  
941/0 c 269/2 c 5/33 c 45c 42c 29c 212c 175c 58c 5c 92c 160 FLIP 01-9C 10  
959/0 c 267/2 c 4/30 e 47c 44c 31a 212c 175b 58c 4c 93c 160 FLIP 01-18C 11  
858/0 c 381/2 c 2/34 b 41e 37e 34a 216e 178e 50c 5c 80c 160 FLIP 98-15C 12  
877/0 c 170/2 c 30e 45c 42c 29c 212c 177d 57c 5c 91c 160 FLIP 99-45C 13  
973/0 c 220/2 c 8/32 c 48c 45c 27c 213c 175c 55c 5c 88c 160 JAM CHECK 14  

898/0  273/2  5/33  44c 41 30 213 176 55 5 88  Mean  

185/0  352/0  2/1  4/4  2/4  4/2  4/1  1/1  1/8  7/0  13  LSD 5%  

251/0  476/0  5/1  8/5  6/5  2/3  9/1  5/1  8/10  1 17  LSD 1%  

داراي اختالف آماري کمتر از شاهد در سطح =   d، % 1داراي اختالف آماري بیشتر از شاهد در سطح =   a،  % 5داراي اختالف آماري بیشتر از شاهد در سطح = bبدون اختالف آماري با شاهد، =  cدرهر ستون  * 

  %1داراي اختالف آماري کمتر از شاهد در سطح =  e و% 5

  



   

 

  

  در نخودي پاییزه بررسی تحمل سرماستگی بین صفات مورد مطالعه در آزمایش ضرایب همب  -5جدول 

CH% P/P PS HI CTR2 P % 100SW PH DM DF B.Y. G.Y.  

           - G.Y 

          - 582/0 * B.Y. 

         - - 012/0 ns - 552/0 * DF 

        - 865/0 ** 234/0 ns - 425/0 ns DM 

       - 835/0 ** 704/0 ** 239/0 ns - 386/0 ns PH 

      - 549/0 * 778/0 ** 714/0 ** - 093/0 ns - 693/0 ** 100SW 

     - - 733/0 ** - 504/0 ns - 651/0 * - 800/0 ** 521/0 * 735/0 ** P % 

    - - 950/0 ** - 659/0 ** 476/0 ns 673/0 ** 809/0 ** - 422/0 ns - 632/0 * CTR2 

   - - 320/0 ns 370/0 ns - 772/0 ** - 635/0 * - 701/0 ** - 609/0 * - 246/0 ns 637/0 * HI 

  - 998/0 ** - 354/0 ns 410/0 ns - 788/0 ** - 630/0 * - 696/0 ** - 619/0 * - 183/0 ns 685/0 ** PS 

 - 771/0 ** 782/0 ** - 037/0 ns 066/0 ns - 658/0 ** - 301/0 ns - 415/0 ns - 287/0 ns - 312/0 ns 371/0 ns P/P 

- 066/0 ns 410/0 ns 370/0 ns - 950/0 ** 1** - 733/0 ** - 504/0 ns - 651/0 * - 800/0 ** 521/0 * 735/0 ** CH% 

  14= تعداد مشاهدات          
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 انحراف که داشتند قرار 9 و  2 ، 5 شماره هاي ژنوتیپ

  .بود 08/2 و 15/1 ، 1 با برابر ترتیب به آنها رتبۀ معیار

 استفاده با ها ژنوتیپ عملکرد پایداري بررسی

 که داد نشان ها سال بین عملکرد واریانس روش از

 ،155/0 با ترتیب به 9 و 2 ، 1 شماره هاي ژنوتیپ

 را واریانس مقادیر کمترین 217/0 و 196/0

 عددي مقادیر بودن کم به توجه با). 6 جدول(داشتند

 همچنین تغییرات، ضریب ها، سال بین واریانس

 شماره ژنوتیپ مورد در رتبه معیار انحراف و میانگین

 داللت فوق، روش سه از حاصل نتایج بندي جمع ،9

 ژنوتیپ عملکرد پایداري نیز و بیشتر عملکرد بر

 در بررسی مورد نخود هاي ژنوتیپ بین در 9 شماره

  .بود آزمایش این

  

  )  1388-91(هاي اجراي پروژه  ها در سال ها، پارامترهاي عملکرد دانه و رتبه ژنوتیپ میانگین عملکرد ژنوتیپ - 6جدول 

  لکرد دانهپارامترهاي عم

Grain Yield Parameters 

  پارامترهاي رتبه

Rank Parameters 

  

ضریب 

تغییرات

 CV%

واریانس بین 

  ها  سال

  

S2
y  

انحراف 

  معیار 

  

Sy 

دامنه 

  تغییرات

  

R 

انحراف 

  معیار 

  

SDR  

  میانگین 

  

  

 )R(  

میانگین 

  عملکرددانه

G.Yield   
(T/ha)  

  ژنوتیپ

Genotype  

ارهشم  

ENT 
NO.  

1/45  155/0  393/0  780/0  93/4  7/7  872/0  FLIP 01-40C 1 

3/68  196/0  443/0  806/0  15/1  3/13  649/0  SEL 99 TH 150454 2 

9/61  336/0  580/0  156/1  04/4  7/6  936/0  FLIP 97-85C 3 

5/58  327/0  571/0  119/1  04/4  7/4  977/0  FLIP 00-39C 4 

4/64  257/0  507/0  013/1  1  12  787/0  FLIP 97-230C 5 

57  336/0  580/0  147/1  6/3  4  017/1  FLIP 99-26C 6 

8/57  240/0  489/0  972/0  51/2  3/9  848/0  FLIP 02-84C 7 

6/57  250/0  500/0  946/0  58/4  8  868/0  FLIP 02-51C 8 

46  217/0  466/0  931/0  08/2  3/3  013/1  FLIP 00-84C 9 

3/64  366/0  605/0  176/1  11/6  3/7  941/0  FLIP 01-9C 10 

5/51  244/0  494/0  963/0  51/2  3/5  959/0  FLIP 01-18C 11 

9/57  247/0  497/0  993/0  57/0  7/9  858/0  FLIP 98-15C 12 

54  224/0  474/0  928/0  04/4  7/8  877/0  FLIP 99-45C 13 

4/59  333/0  577/0  154/1  64/2  5  973/0  JAM CHECK 14 

4/57  266/0  513/0  006/1  129/3  5/7  898/0  Mean   
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  :منـابـعفهرست 

. تهــران. "1385-86ســال زراعــی  "محصــوالت زراعــی: آمارنامــۀ کشــاورزي جلــد اول. 1388. آمارنامــه کشــاورزي

  . ریزي و اقتصادي، دفترآمار و فناوري اطالعات معاونت برنامه. وزارت جهادکشاورزي

ترجمه عوض کـوچکی و  ). نگرشی اکوفیزیولوژیک( ت زراعیشناخت مبانی تولید محصوال. 1375. یلاستوسکف ن

  .188شماره . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. جواد خلقانی

  .1-11):  4( 13. مجله نهال و بذر. بررسی عملکرد و سازگاري دوازده رقم نخود سفید. 1376. قیبنایی  ت 

. وزارت کشـاورزي . زراعـت حبوبـات  . 1374 .رویـز پ  نـوري   ،بیـب الـه  ح  ادر ،لـی ع حمـد م  داودي کیا ،قیت   بنائی 

 . 332/74شماره . معاونت امور زراعت

،  ذرا، دهقـان نـژاد  عـ   عصـومه ، روئـین م رافـت ، فرحشـاهی ظ یالسـپهوند  لـ  . ریبا، محمدي فعید، نظري سیامپزشکپور پ

ی انتهـایی در  هـاي نخـود کـابلی تحـت شـرایط تـنش خشـک        مطالعۀ بعضی صفات کمی ژنوتیپ. 1385. میهمردانی  س

. دانشـگاه تهـران  . 1385شـهریور  7-5. خالصه مقاالت نهمین کنگرة علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات ایـران     . آباد خرم

  . 244صفحه . پردیس ابوریحان

باقري، احمد  نظامی، علـی    ترجمه عبدالرضا. چاپ اول. زراعت و اصالح نخود. 1376.ك ب سینگ ،کسینا م ساس

  .صفحه  444 .جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد .گنجعلی و مهدي پارسا

ــور ســ صــباغ ــام .  1384.ســینح یدپ ــراي میــزان مقاومــت بــه ســرما در   هــاي  و الیــنارزیــابی ارق   امیــد بخــش نخــود ب

 .دانشـگاه فردوسـی مشـهد   . 1384آبـان   30-29چکیده مقـاالت اولـین همـایش ملـی حبوبـات،       . اطاقک سرماشرایط 
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بررسـی همبسـتگی صـفات و تجزیـه علیـت      .  1389. حبت الـه ، بهرامی نژاد  صـ سینح یدپور س ، صباغردشیرعاطفی  ا

 30-29چکیـده مقـاالت سـومین همـایش ملـی حبوبـات،       . هـاي نخـود زراعـی    عملکرد، اجـزاء عملکـرد در ژنوتیـپ   

  .98صفحه . کرمانشاه .1389اردیبهشت 

هاي پیشرفته نخود متحمل به سـرما   لکرد دانه الینبررسی خصوصیات زراعی و پایداري عم. الف 1390. دالهفرایدي ی

اراك، مرکـز تحقیقـات   . 1390بهمـن   20-19. چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی حبوبـات ایـران  . درکشت پاییزه

  .   208صفحه . کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي

خزانـه  ود متحمـل بـه سـرما در    ـخـ هـاي ن  الیـن انتخـاب  بررسـی و   "اي منطقـه  گـزارش نهـائی  . ب1390.دالـه ی فرایدي

شـماره  . موسسـه تحقیقـات کشـاورزي دیـم    . "(CICTN-07،CICTN-08،CICTN-09،CICTN-2010)المللـی  بین

40168. 



    

٣١ 
 

  2139،  سال4،  شماره1جلد  انریم اید نشریه زراعت

 

چکیـده  . بررسی خصوصیات زراعی و انتخاب ژنوتیپهاي نخود مقاوم به سرما درکشت پاییزه. پ 1390. دالهفرایدي ی

اراك، مرکز تحقیقات کشـاورزي و منـابع طبیعـی    . 1390بهمن  20-19. انمقاالت چهارمین همایش ملی حبوبات ایر

  .100صفحه . استان مرکزي

ود متحمـل بـه سـرما    ـهـاي نخـ   الیـن سـازگاري  و خصوصـیات زراعـی   بررسـی  "گـزارش نهـائی  . 1388.دالهی فرایدي

  . 15/937/88شماره . موسسه تحقیقات کشاورزي دیم. "درشرایط دیم

 Cicer(هـاي نخــود     بــررسی خصوصـیات زراعــی و مقاومــت بـه ســرما در ژنوتیــپ       . الـف  1386. دالـه فرایدي ی

arietinum L. (  23مجله نهال و بذر . در شرایط کشت پاییزة دیم )489-503) : 4  .  

چکیـده  . هاي نخود مقاوم به سرما در کشت پاییزه بررسی خصوصیات زراعی و انتخاب ژنوتیپ.  1384.دالهفرایدي ی 

  .56صفحه . دانشگاه فردوسی مشهد .1384آبان  30-29اولین همایش ملی حبوبات،  مقاالت

ــانونی   در  ) .Cicer arietinum L(نخــود زراعــی  هــاي ارزیــابی تحمــل ســرما در ژنوتیــپ   . 1383. مــایونه  ک

      . 89-99):1( 20مجلۀ نهال و بذر. هاي کشت پاییزه خزانه

 17مجلـه نهـال و بـذر   . ازگاري ارقام نخود سفید در شرایط دیم کردستانبررسی عملکرد و س. 1380. مایونه  کانونی

)1:(   10-1 .  

دانه ژنوتیپهاي نخود تیـپ   100بررسی پایداري عملکرد و وزن . 1385. اصر، اکبري نعروف، خلیلی م مایونکانونی ه

-5. اصالح نباتات ایـران خالصه مقاالت نهمین کنگره علوم زراعت و . در شرایط دیم (.Cicer arietinum L)دسی 
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بررسـی همبسـتگی   . 1388. سن، قوجق  حصغر، مهربان اهماسبپور ط ، حسینهروز، واعظی  بحمت الهزاده  ر کریمی

و فنـون کشـاورزي و منـابع     علـوم . هاي پارامتري و چند متغیره پایداري عملکرد دانه در جو دیـم  پذیري آماره و تکرار

  .  62-53) : 48( 13. طبیعی
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Seed yield stability of advanced Kabuli type chickpea lines at dry fall sowing 
in cold region of Maragheh 

 
Yadollah Farayedi* 

Dryland Agricultural Research Institute 

Abstract 

In order to  study of environment × genotype interaction and selection of stable and high 

yielding and cold  tolerant chickpea lines, this study carried out  with 13 chickpea genotypes 

along with one local check (Jam) in a RCB design with four replications during three cropping 

seasons (2009-2012) in agricultural research station of Maragheh (DARI). The genotypes were 

exposed to cold temperatures of -8.5, -11 and -12 ◦C without snow covering during 2009, 2010, 

2011 winters. Combined analysis of variance showed that there were significant differences in 

grain and biomass yields and highly significant differences in other characteristics (100SW ،PH ،

DF ،DM ،HI ،PS ،CT ،CH% and PC2) between genotypes. Mean comparison of grain yield 

showed that FLIP 99-26C ،FLIP 00-84C and FLIP 00-39C with 1017 ،1013 and 977 Kg/ha had 

more grain yield than Jam check (973), respectively. The results of this study showed that almost 

all of genotypes endured -8.5 ◦C perfectly and FLIP 00-84C showed the highest tolerance to 

cold. Based on ranking method, FLIP 00-84C with 3.3 had the lowest ranking. Genotype No. 12 

had the lowest SDR (0.57). Evaluation of yield stability of genotypes with using of among years 

variance (S2y) showed that genotypes No. 1, 2, 9 with 0.155, 0.196 and 0.217 had low variance, 

respectively; and they were the most stable genotypes. The conclusion of results based on 

variance of among years, ranking and CV methods showed that FLIP 00-84C was the most 

stable genotype.  

Keywords: Autumn Sowing, Cicer arietinum, Cold Tolerance, Chickpea Genotypes, Stability. 
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