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  مید در کشت زمستانه دیشرفته نخود سفیهاي پطالعه عملکرد الینم

  
 ** و الیاس نیستانی * علی اکبر محمودي

  

  

  چکیده

کـه داراي  است  در مناطقی ي زمستانهها از بارندگی بهینه استفاده،)انتظاري(هدف از کشت زمستانه  
. وجود نـدارد  عملیات تهیه زمین در بهار انجامهاي بهاره امکان  بارندگیدلیلیا به و  زمستان طوالنی بوده    

نخـود   الیـن    هشتتعداد  این تحقیق   در  . یزه وجود ارقام مقاوم به سرما است      یکشت پا  ضروریاتیکی از   
هـاي زراعـی   سـال  تکرار در چهارهاي کامل تصادفی و در        رقالب طرح بلوك  د) شامل رقم شاهد محلی   (

تاریخ سـبز شـدن، زمـان       . کشت شد  شیروان   زي دیم  تحقیقات کشاور   ایستگاه در   1383-84  و 83-1382
، تعداد غـالف در گیـاه، تعـداد دانـه در     نگلدهی، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا رسید 

ـ گیـري   ها بوده و پس از برداشت نیز عملکرد هر کرت و وزن صددانه اندازه و بیماري  غالف تفـاوت  . دش
هـا نیـز از   بین ژنوتیپتفاوت ). P > 01/0(بود دار معنی دو سال مختلف    درگیري  اندازهکلیه صفات مورد    

اثر متقابل سال و ژنوتیـپ  ). P > 01/0(بود دار معنی)  تعداد غالف در گیاه جزب( صفات موردنظر    کلیهنظر  
 4/958 بـه میـزان   6مربـوط بـه الیـن شـماره         عملکرد دانه   بیشترین میانگین   . دار بود  موارد معنی  کلیهنیز  

الین . در یک کالس قرار گرفتند )  کیلوگرم در هکتار   8/863(کیلوگرم در هکتار بود که با الین شماره پنج          
در بررسـی  . را تولیـد کـرد  )  کیلـوگرم در هکتـار  1/524(شماره هفت نیز کمترین میانگین عملکرد دانـه        

یلـوگرم در هکتـار در    ک1226هاي عملکرد در جدول اثرات متقابل، الین شماره شش با عملکـرد          میانگین
ترتیب بیـشترین و کمتـرین   به  کیلوگرم در هکتار در سال اول، 155سال دوم و الین شماره یک با میانگین         

  .  داشتندمیزان عملکرد را 
  

  Cicer arietinum  ، شرایط دیم، عملکرد، کشت انتظاري، کشت زمستانه، نخود سفید:کلمات کلیدي 
  

 )aampira@yahoo.com( ایران -دیم شمال خراسان، خراسان شمالی کشاورزي قات یت علمی مرکز تحقأیه - *
  ایران-دیم شمال خراسان، خراسان شمالی قات کشاورزي یت علمی مرکز تحقأیه - **
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  مقدمه
 یکی از ).Cicer arietinum L (نخود زراعی

 جمله گیاهانی است که به علت داشتن مصارف
خشکی و در شرایط ی رشد یتوانا گوناگون و

هاي یستمدر سشرایط نامناسب خاك و نیز 
 مهم از  جزءیک عنوان ه  کم نهاده بکشاورزي

 هند، غرب ههاي زراعی معیشتی در شبه قار نظام
در کشت  ).11 و 10( باشدمیآسیا و شمال آفریقا 

شرایط ، این گیاه با برخورداري از  نخود هزمستان
 حرارت و رطوبت، رشد رویشی و هبهتر درج

 عملکرد بزرگتر و  ه گیاه داراي جث داشته وزایشی
  .)12(باشد  بیشتر می

نخود نیاز به آب و هواي سرد و خشک 
تواند  این گیاه نمی. بدون یخبندان شدید دارد

هاي سنگین را تحمل کند بنابراین براي بارندگی
 در ).3(مناطق گرمسیري پرباران مناسب نیست 

 به دو صورت توانمناطق سرد این گیاه را می
 هدف از.  نمودیزه کشتی و یا پازمستانه

 از برداري بهینهبهره، )انتظاري(کشت زمستانه 
که است ویژه در مناطقی  بهي زمستانههابارندگی

 دلیلیا به و هاي طوالنی بوده داراي زمستان
 عملیات تهیه زمین انجامهاي بهاره امکان بارندگی
یزه در مناطق یت پاکشعموماً . وجود ندارددر بهار 

. گیردیز انجام مییارتفاع و در طول فصل پا  کم
یزه وجود ارقام مقاوم به سرما یکشت پاالبته براي 

 نتایج آزمایشات یانگینم ).1 (باشدضروري می
هفت ساله در غرب آسیا و شمال آفریقا نشان 

نخود نسبت  نخود زمستانهعملکرد دهد که  می

در مزارع  ).4 (است  درصد بیشتر67 حدودبهاره 
 300کشاورزان سوریه عملکرد نخود بهاره حدود 

 کیلوگرم در هکتار 1000کشت زمستانه در و 
عالوه بر عملکرد، کیفیت، . گزارش شده است

 زمستانهاندازه بذر و بازارپسندي بذر در کشت 
   ).6(  بودیشتر ب نیزی مصرف آبرآیکاو بهتر 

شت هدف از این تحقیق، مطالعه امکان ک
لی نخود دیم در لالمهاي بین زمستانه الین- یزهیپا

ی خراسان شمالی و نیز بررسی یشرایط آب و هوا
  . ها بوده استتنوع ژنتیکی بین این الین

  
  مواد و روشها

نخود  الین هشتدر این آزمایش تعداد 
   و1382-83 دو سال زراعی در) 1جدول (

هاي کامل تصادفی   درقالب طرح بلوك84-1383
 تحقیقات کشاورزي  ایستگاهدر  تکرار چهارو در 

زمین . کشت شد )خراسان شمالی ( شیرواندیم
نوع و مقدار مورد کشت در سال قبل آیش بوده و 

ی مورد نیاز براساس تجزیه خاك محل یکود شیمیا
 تاریخ کاشت در سال . گردیدمشخصآزمایش 

بذور .  بود17/8/83 و در سال دوم 26/10/82اول 
هنگام کشت، به صورت دستی در داخل ر نخود د
متر که قبالً با دستگاه  سانتی25ی به فاصله یفاروها
کار ایجاد شده بود قرار گرفته سپس روي  عمیق

روي در  فاصله بذور .یده شدان با خاك پوشهاآن
 عمق کشت در تمام .متر بود سانتی10ردیف 

 کناردر . بود) متر سانتیسهحدود (ها یکسان  کرت
. حاشیه کشت گردید به عنوان  یک خطهاوكبل
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موارد ثبت شده شامل تاریخ سبز شدن، زمان 
 تعداد ،گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی

، تعداد غالف در گیاه، تعداد دانه روز تا رسیدگی

زدگی، عملکرد  برقبیماريحضور  و در غالف
 آماري با هايتجزیه. بودرت و وزن صددانه هر ک
   .انجام شد MSTAT-Cافزار نرماده از استف

 
 

هاي نخود مورد استفاده در آزمایشمشخصات الین - 1جدول   
 

  منشاء  نام الین  شماره  منشاء  نام الین  شماره

1  FLIP 93-255C  5  ایکاردا  SEL 95TH 1716  ایکاردا 

2  FLIP 98-108C  6  ایکاردا  SEL 93TH 24477  ایکاردا 

3  SEL 93TH 24460  7  اایکارد  ILC 8262  ایکاردا 

4  SEL 93TH 24469  شیروان  شاهد محلی  8  ایکاردا  

 
  نتایج و بحث

دو سال آزمایش تفاوت کلیه صفات در 
جدول (بود دار  معنی) تعداد دانه در غالفجزب(
 به صورت  کشت بذور در سال اولچون). 2

یزه کشت یانتظاري و در سال دوم به صورت پا
ن بذور در سال اول، شد شد، زمان تقریبی سبز

در سال دوم آذرماه بود و و هفته آخر بهمن ماه 
فنولوژیکی   از نظر رشد و نمو و طی مراحلکشت

صفات ارتفاع سال دوم میانگین  لذا در .جلوتر بود
 تعداد غالف در بوته، وزن صددانه و ،بوته

 درصد 91 و 5/4، 70، 10به ترتیب عملکرد دانه 
بررسی تاریخ براي  در یک تحقیق،. بیشتر بود

هشت ) نیمه آبان، نیمه آذر و نیمه اسفند(کاشت 
 تفاوت عملکرد دانه الین مقاوم به سرماي نخود

 .نبودداري  هاي کشت آبان و آذر معنیتاریخدر 
اسفند نسبت به دو عملکرد کشت  اهشولی ک

  .)2 و 1( بود دار تاریخ دیگر معنی
به ( صفات کلیهها از نظر بین ژنوتیپتفاوت 

) P > 01/0(دار معنی) تعداد غالف در گیاهغیر از 
موارد در کلیه اثر متقابل سال و ژنوتیپ نیز و 

  ).2جدول ( دار بودمعنی
هاي میانگین تعداد روز تا گلدهی الین

 روز 116شماره پنج و شش در دو سال آزمایش 
هر دو این دو الین در . بود) کمترین میانگین(

بیشترین میانگین . ها بودندترین الینسال زودرس
 6/29(ارتفاع بوته مربوط به الین شماره یک 

 و کمترین آن مربوط به الین شماره پنج )مترسانتی
  ).3جدول (  بود)متر سانتی7/22(
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زههاي نخود پایینگیري شده در الیاندازه تجزیه واریانس مرکب صفات - 2جدول   
 

   تغییراتمنابع
  درجه

 آزادي

  تعداد روز

 تا گلدهی

  تعداد روز

 تا رسیدن

ارتفاع گیاه 

)مترسانتی(  

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در غالف

وزن صددانه 

)گرم(  

کیلوگرم (عملکرد دانه  

)در هکتار  

  ns 70/0  **0/23  **3005889  0/739**  7/90**  0/178084** 140906**  1  سال

  42381  5/1  18/0  1/12  7/5  6/1 4  6  خطا

  ns 4/11  ** 14/0  **0/45  **221603  4/53**  0/301** 120**  7  ژنوتیپ

  176703**  6/7**  04/0**  1/22*  3/13*  0/198**  44**  7  سال× ژنوتیپ 

  21331  9/0  01/0  8/9  1/5  9/2  6  42  خطا

  2/21  6/3  6/10  9/23  5/8  1/1  9/1  )درصد(ضریب تغییرات 
  .دار استها در سطح احتمال یک درصد معنی تفاوت میانگین-  ** ،استدار پنج درصد معنیسطح احتمال ها در  تفاوت میانگین- *

ns –دار نیستها معنی تفاوت میانگین.  
  
 

 صفت تعداد غالف در بوته اثر سـال و          براي
اثـر  ولـی   دار  اثر متقابـل سـال در ژنوتیـپ معنـی         

یک نوع این امر ). 2جدول (دار نبود ژنوتیپ معنی 
دهـد،  را نشان مـی   ت  پوشانی در مورد این صف    هم

هـا در شـرایط کـشت       تفاوت الین درضمن نشانه   
بـراي مثـال    . باشـد صفت مـی  این  مختلف از نظر    

غـالف در بوتـه بیـشترین      از نظـر     5الین شـماره    
در سـال دوم    و  )  غالف 1/12(در سال اول    قدار  م

بـا ایـن    . را داشت )  غالف 6/13(میانگین  کمترین  

ن عامـل   حال صفت تعداد غالف در بوته مهمتـری       
ــی  ــه محــسوب م ــود در عملکــرد دان ). 8 و 5(ش

کمترین و بیشترین میانگین تعداد دانـه در غـالف          
 یـک (هاي شـماره چهـار      ترتیب مربوط به الین   به

. بـود )  بذر در غالف  4/1(و شاهد   ) بذر در غالف  
الین شاهد داراي کمترین میـانگین وزن صـددانه          

 7/32(میزان وزن صددانه    و بیشترین   )  گرم 9/24(
بیـشترین  .  مربوط بـه الیـن شـماره دو بـود          )گرم

 4/958(عملکرد دانه مربوط به الین شماره شـش         
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کمتـرین میـانگین عملکـرد      و   )کیلوگرم در هکتار  
مربوط به الین هفـت     )  کیلوگرم در هکتار   1/524(

الین شماره دو و نیز    در سال دوم    ). 3جدول   (بود
بـه علـت عـدم      ) شماره هشت (رقم شاهد محلی    

زنـی و   ل سرماي زمـستان در مرحلـه جوانـه        تحم
کـه باعـث   به نحو مطلوب جوانه نزند  اي،  گیاهچه

  .کاهش عملکرد گردید

 هاي عملکـرد در جـدول     ندر بررسی میانگی  

، الیـن شـماره شـش بـا         )4جدول  (اثرات متقابل   
 کیلوگرم در هکتار در سـال دوم و         1226عملکرد  

 کیلـوگرم در  155الیـن شـماره یـک بـا میـانگین      
ترتیب بیـشترین و کمتـرین      هکتار در سال اول، به    

نمودار (میزان عملکرد را به خود اختصاص دادند        
1  .(

 
 
 
 

به روش دانکن هشت ژنوتیپ نخود سفید درمورد مطالعه  مقایسه میانگین صفات - 3جدول   
 

 

  ها ژنوتیپ
 تعداد روز

  تا گلدهی

 تعداد روز

  نتا رسید

  ارتفاع بوته

  )مترسانتی(

 غالفتعداد 

  در گیاه

 تعداد دانه

  در غالف

  وزن صددانه

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )کیلوگرم در هکتار(

1  126a a170  a6/29  ab4/13  b2/1  d0/26  c534 

2  119c d159  ab3/28  ab4/13  bc1/1  a7/32  c567  

3  123b c162  ab9/27  ab0/13  bc1/1  cd0/27  b747  

4  125a b167  b2/26  b9/11  c0/1  cd6/26  c565  

5  116d e154  c7/22  ab8/12  c0/1  bc7/27  ab864  

6  116d e154  c1/23  ab9/12  c0/1  b1/28  a958  

7  123b b167  a7/28  b6/11  bc1/1  d1/26  c524  

8  119c d157  ab7/27  a6/15  a4/1  e9/24  b766  

X + SE 65/0+9/120  54/0+2/161  62/0+8/26  76/0+1/13  02/0+1/1  41/0+4/27  81/32+6/690  
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  1383 و 1382هاي   ژنوتیپ نخود در سالهشتگیري شده به روش دانکن در  مقایسه میانگین صفات اندازه- 4 جدول
 

  ردیف
  تعداد روز

  تا گلدهی

  تعداد روز

  تا رسیدگی

  ارتفاع بوته

  )مترسانتی(

  غالف

  در گیاه

 دانه

  در غالف

  وزن صددانه

  )گرم(

  عملکرد دانه

  )کیلوگرم در هکتار(

1  c81  c125  ab0/30  f8/6  b2/1  g2/24  i155  

2  e69  f101  abcd3/27  cdef3/10  b1/1  a5/33  fgh591  

3  d77  e110  bcde5/26  def3/9  b1/1  fg1/25  h476  

4  cd80  d120  bcde6/26  ef9/7  b0/1  efg8/25  i202  

5  e71  f99  fg1/22  bcde0/12  b0/1  de7/26  efgh684  

6  e70  f99  g1/20  cdef8/10  b0/1  cd5/27  efgh691  

7  d77  d119  abcd2/27  ef2/8  b1/1  def4/26  i247  

8  e68  f99  def8/24  bcde9/11  a6/1  fg1/25  defg745  

9  a171  a216  abc2/29  a9/19  b2/1  cd8/27  bcde914  

10  a170  a217  abc2/29  ab4/16  b1/1  b9/31  gh542  

11  a169  a215  abc4/29  ab7/16  b0/1  c9/28  abc1019  

12  a171  a215  cde7/25  ab0/16  b0/1  cd5/27  bcd927  

13  b162  b210  efg2/23  bcd6/13  b0/1  c6/28  ab1043  

14  b163  b210  cde1/26  abc9/14  b0/1  c7/28  a1226  

15  a168  a216  ab2/30  abc0/15  b0/1  efg7/25  cdef801  

16  a170  a216  a2/30  a3/19  b2/1  g8/24  def787  

 X  ±  SE 79/0 ± 121  93/0±162  45/0±27  61/0±13  03/0±15/1  33/0±27  5/41±691 
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نمودار1- عملكرد دانھ در 8 ژنوتیپ نخود سفید در دو سال مختلف
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  منابع مورد استفاده
.  م، و پارســا. ع، گنجعلـی ،. ا، نظــامی،.بـاقري، ع  - 1

انتـــشارات . زراعـــت و اصـــالح نخـــود. 1376
  .جهاددانشگاهی مشهد
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Abstract 
 

This study was conducted during 2003-2004 and 2004-2005 growing seasons at Shirvan 

Agricultural Research Station, to evaluate the performance of eight winter chickpea seed lines. 

The experiment conducted in randomized complete block design with four replications. During 

the growing season, date of flowering, plant height, number of pod per plant, number of seed 

per pod and date of maturity were recorded. After harvesting, 100 seed weight and seed yield 

were measured. There were significant yield differences between genotypes. Combined 

analyses showed that line SEL 93TH 24477 with 958.4 kg/ha had the highest seed yield mean. 

The line ILC 8262 with 524.1 kg/ha had the lowest seed yield.  
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