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 چکیده
بـه  اي دارد.  مهم و موثر بر عملکرد دانه و رشد و نمو در اغلب گیاهان زراعی، نقش شناخته شده هاي عنوان یکی از ویژگی اندازه بذر به

هـاي کامـل    بلوكهاي نخود بر تحمل خشکی، آزمایشی با استفاده از طرح دوبار خرد شده بر پایه  منظور مطالعه تاثیر اندازه بذر ژنوتیپ
بـار آبیـاري بالفاصـله پـس از کاشـت، دوبـار        ) انجام شد. سطوح تنش خشکی شامل یک1389-1392تصادفی و طی سه سال زراعی(

و  " "ILC 482، "آزاد"، "آرمـان "ها شامل  هاي اصلی و ژنوتیپ ماه پس از کاشت در کرت آبیاري و سه بار آبیاري هرکدام به فاصله یک
متر، متوسط با قطر شش تـا هشـت    هاي اصلی دوم و سه اندازه بذر(درشت با قطر بیش از هشت میلی در کرت "کیهتوده بومی تر"یک 
هاي فرعی قرار گرفتند. تاریخ گلدهی و رسیدن، طول دوره پر شدن دانه، قـدرت   متر) در کرت متر و ریز با قطر کمتر از شش میلی میلی

وزن صد دانه، شاخص برداشت، عملکرد زیست توده و دانه تجزیه و تحلیـل گردیـد. بـا     رشد در شروع گلدهی و رسیدن، ارتفاع بوته،
بندي صـفات،   ) و از روي عملکرد و نیز روش رتبهGMPو  SSI،STI،TOL،MPهاي مختلف تحمل به تنش خشکی( استفاده از شاخص

نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلـق بـه    هاي آزمایشی برآورد شد. هاي متفاوت بذر و ژنوتیپ میزان تحمل به تنش در اندازه
هـاي تحمـل بـه     بندي صفات و شاخص بندي نتایج بر اساس رتبه کیلوگرم در هکتار) بود. جمع 900بذوري با اندازه متوسط و درشت (

یـز در برابـر تـنش خشـکی     آزمایشی به تنش خشکی بود. همچنین بذور با انـدازه ر   ترین ژنوتیپ متحمل "آزاد"تنش نشان داد که رقم 
 تر بودند. مقاومتر و بذور درشت  حساس

 "آزاد"هاي تحمل به خشکی، رقم  دیم، روش رتبه بندي، ژنوتیپ، شاخص ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
در بین حبوبات مهمترین گیاه (.Cicer arietinum L) نخود 

. مطابق آمار منتشـر  ]3و1[شود  زراعی کشـور محسوب می
سوي وزارت جهاد کشـاورزي، سـطح زیـر کشـت     شده از

 550000ها بین  نخود در کشور با نوسـاناتی در برخی سال
ــیش از   900000 – ــار اســت کــه ب ــه 90هکت   درصــد آن ب

 .]2[صورت دیم است
  خشـکی و محـدودیت آب از مشـکالت عمـده      پدیده

کشاورزي   % از عرصه78کشاورزي در جهان بوده و حدود 
یمی و یا موقتی با خشکی درگیر است. بـا  جهانی به طور دا

توجه به روند افزایش جمعیـت جهـان و از سـویی دیگـر،     
قطعی شدن و پذیرش تغییرات محسوس آب و هـوایی در  
دنیا (پدیده تغییر اقلیم) توسط دانشمندان، چندي است کـه  
در زمینه بحران کمبود آب و کاهش اراضی تحـت آبیـاري   

هاي مقابله بـا خشـکی    ه روشیابی ب در آینده و لزوم دست
نظیــر شناســایی و کشــت ارقــام و کولتیوارهــاي مقــاوم یــا 

 23، 16،22[شود  متحمل، توسط دانشمندان هشدار داده می
 FAO. بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهـانی ( ]24و 

درصد از پهنـه کشـور ایـران بـا متوسـط بارنـدگی        90)، 1
نیمه خشک قـرار   متر، در نواحی خشک و میلی 240سالیانه 

هـاي اخیـر،    هاي متعـدد در سـال   وز خشکسالی. بر]9[دارد 
محدودیت منابع آبی کشور و همچنـین ایجـاد آمـادگی در    

هایی، انجام تحقیقات در زمینه خشکی  مقابله با چنین پدیده
 .]5[سازد در کشور را ضروري می

اي و  نتــایج مطالعــات انجــام شــده در شــرایط مزرعــه 
 هاي از تاثیر اندازه بذر بر برخی ویژگی آزمایشگاهی حاکی

گیاهی است. مطابق نظر پژوهشگران اندازه بـذر از اجـزاي   
نقـش   2مهم عملکرد است که با تـأثیر بـر روي قـدرت بـذر    

. ]21[ موثري در سازش ارقام به شرایط متفاوت محیطی دارد

                                                           
1 - Food and Agricultural Organization 
2 - Seed vigour 

دو عامل ژنوتیپ و اندازه بـذر تـاثیر مهمـی در تحمـل بـه      
). 8زنـی دارنـد(   ویـژه در مرحلـه جوانـه    خشکی گیاهان، به

همچنین اندازه بذر یکی از صـفات کیفـی مهـم اسـت کـه      
تحت تأثیر نوع رقم، شرایط محیطی و عملیات زراعی قرار 

اعتقاد بر این است که ارتباط زیادي بـین انـدازه   . ]20[دارد 
بذر و منابع غذایی موجـود در بـذر وجـود دارد و معمـوالً     

که افزایش انـدازه بـذر نقـش مثبتـی در      انتظار بر این است
ها داشته و ایـن امـر سـبب افـزایش عملکـرد       رشد گیاهچه

اما، در برخـی مطالعـات    .]24[نهایی گیـاه در مزرعه گردد 
عنوان مثـال، در سـویا    نتـایج متفاوتی گزارش شده است. به

هاي  مشخص شده است که بذور با اندازه متوسط از قابلیت
نسبت به بذوري با اندازه ریـز و درشـت   زنی بهتري  جوانه

 . ]24[برخوردارند 
دلیل تحمـل   نتایج یک بررسی در عدس نشان داد که به

زنـی،   بیشتر ارقام بذر ریز به تنش خشکی در مرحله جوانـه 
ویژه در مراحـل   در مناطقی که احتمال بروز تنش خشکی به

 اولیه رشد وجود دارد، کاشت ارقامی با اندازه بذر کوچکتر
 هـاي  بررسـی ویژگـی   .]8[شـود   مناسب بوده و توصیه مـی 

زراعی و عملکرد حاصل از سه اندازه بذر (ریز، درشـت و  
بدون سایزبندي) در نخود نشان داد که، هرچند در مراحـل  

روز پس از کاشت) گیاهان حاصل از بـذور   29اولیه رشد (
ــتري   ــرگ و وزن خشـــک بیشـ ــاحت بـ درشـــت از مسـ

له برداشـت از نظـر میـزان مـاده     برخوردارند، ولی در مرح
هـا   خشک، عملکرد دانه و وزن صـد دانـه تفـاوتی بـین آن    

 . ]28[وجود نداشت 
گزارش شده اسـت کـه انـدازه بـذر از عوامـل مهـم و       

زنی، قدرت رشد گیاهچـه، ارتفـاع    تاثیرگذار بر میزان جوانه
ــه، عملکــرد بیولوژیــک (بیومــاس) و   ــه، وزن صــد دان بوت

تحقیقات انجام شده  .]17و 15[ است عملکرد دانه در نخود
در ترکیه نشان داد که کشت بذور درشت در نخـود ضـمن   
بهبود اجزاي مهم عملکرد، نظیر تعداد نیام در بوته، ارتفـاع  
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گیاه و وزن صد دانه، در نهایت موجـب افـزایش عملکـرد    
نتایج مطالعات انجـام   .]10[ دانه در واحد سطح خواهد شد

اثـر مثبـت انـدازه بـذر نخـود بـر        شده در هندوستان موید
اجزاي عملکرد و سازگاري آن به کشت در مناطق مختلـف  

بر عدم تاثیر اندازه بـذر نخـود    هایی نیز گزارش .]19[است 
 . ]33[اند  بر ارتفاع بوته و عملکرد تک بوته اشاره کرده

ــده روي   ــام ش ــات انج ــود در  142مطالع ــپ نخ ژنوتی
اري بـین عملکـرد دانـه    هندوستان نشان داد که از نظـر آمـ  

هـایی   داري وجود داشت و ژنوتیـپ  ها تفاوت معنی ژنوتیپ
هایی با بذر  با بذر درشت عملکرد کمتري نسبت به ژنوتیپ

متوسط و ریز داشتند. ایشان نشان دادند که با افزایش اندازه 
یابـد   بذر در نخود، عملکرد دانه در واحد سطح کاهش مـی 

گرفته در نخود فرنگی نشـان   هاي انجام نتایج بررسی. ]27[
داد که بذور درشـت و متوسـط در مقایسـه بـا بـذور ریـز       
قدرت بقاي بیشتري در مزرعه داشـتند و نیـز از اسـتقرار و    

  .]33[تري برخوردارند  رشد مطلوب

با توجه به نتـایج متفـاوت حاصـل شـده در تحقیقـات      
مختلف و عدم اطالعات کافی در مـورد اثـر انـدازه بـذر و     

شکی، هدف از انجام، مطالعـه اثـر انـدازه بـذر بـر      تنش خ
تحمل در برابر تنش خشـکی، عملکـرد و صـفات زراعـی     

 باشد.هاي مختلف نخود دیم می ژنوتیپ
 

 ها مواد و روش
) در ایسـتگاه  1389-92این پژوهش طی سه سـال زراعـی(  

تحقیقات کشاورزي دیم مراغه و با استفاده از طرح آمـاري  
ت اسـپلیت پـالت) بـر پایـه طـرح      دوبار خرد شده (اسـپلی 

هاي کامل تصادفی با سه تکـرار انجـام شـد. سـطوح      بلوك
بار آبیاري بالفاصله پس از کاشـت، دو بـار    تنش شامل یک

آبیاري (زمان کاشت و یک ماه بعد از آن) و سه بار آبیـاري  
ماه بعد از دومـین   ماه بعد از کشت و یک (زمان کاشت، یک

، "آرمـان "ها (شامل  و ژنوتیپ 1هاي اصلی آبیاري) در کرت
ــومی  "ILC 482"، "آزاد" ــوده ب ــک ت ــه) در  و ی از ترکی

هاي اصلی دوم و اندازه بذر (سه اندازه درشت با قطر  کرت
متر، متوسـط بـا قطـر شـش تـا هشـت        بیش از هشت میلی

هـاي   متر) در کرت متر و ریز با قطر کمتر از شش میلی میلی
 40ي در هـر بـار معـادل    قرار داشتند. مقـادیر آبیـار  2 فرعی
هاي آزمایشی محاسـبه   متر بود که بر اساس ابعاد کرت میلی

 گیري شد.  و توسط کنتور اندازه
عملیات آماده سازي زمـین آزمـایش، شـامل شـخم بـا      
گاوآهن قلمی در پاییز سـال قبـل و اسـتفاده از دیسـک در     

از کشت) بود و براي تغذیه گیاهان بـا توجـه بـه     قبلبهار (
 N20P30تجزیــه خــاك مزرعــه، از فرمــول کــودي نتــایج 

استفاده شد. تمامی کود فسـفر (سـوپر فسـفات تریپـل) در     
پاییز و کـود نیتـروژن (اوره) در بهار(مرحلـه دو برگـی) و     

کاشت بذور در  .]6[شد عنوان آغازگر (استارتر)  مصرف  به
آزمایشی شامل   بیستم فروردین هر سال انجام شد. هر کرت

 25ه طول شش متـر و فواصـل ردیـف    شش خط کاشت ب
بوته در متـر مربـع بـود. بـراي      30سانتیمتر و تراکم کاشت 

سهولت در آبیاري و عدم تداخل و نفوذ آب در تیمارهـاي  
هـاي   هاي آزمایشی (کـرت  مختلف، فواصل کافی بین کرت

اصلی) در نظر گرفته شد. بذور قبل از کاشت با قارچ کـش  
هزار) ضد عفـونی شـد و    مناسب (بنومیل به نسبت یک در

عملیات کشت بذور با دست و در عمق چهار تا پنج سانتی 
هـاي   متري خاك انجام گردید. در طول فصل رشد مراقبـت 

ــف   ــا عل ــارزه ب ــل مب ــت    الزم از قبی ــرز (دو نوب ــاي ه ه
دستی) و آفات (یک نوبت مبارزه با آگروتیس توسط  وجین

پخش طعمه مسـموم تهیـه شـده از سـم سـوین در سـطح       
زرعه و یک بار مبارزه شیمیایی با هلیـوتیس توسـط سـم    م

 دیازینون) انجام شد. 

                                                           
1 - Main plots 
2 - Sub plots 



 زاده اهري داود صادق

 
 1396بهار   1شماره   19دوره 

72

 ) مربوط به ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه1389-92خالصه آمار هواشناسی سه سال آزمایش ( -1جدول 

 سال

 1389-1390 1390-1391 1391-1392 ماه

 )mmبارندگی ( )C○( دما متوسط )mm( بارندگی )C○( دما متوسط )mmبارندگی ( )C○( دما متوسط

 مهر 4 4/14 9/25 2/12 5/8 48/13
 آبان 7/4 5/6 5/50 7/1 84 08/7
 آذر 8 6/2 9/5 -3/4 9/51 94/0
 دي 21 -3/5 8/29 -8/2 27 -52/4
 بهمن 26 -9/4 1/21 -7/5 2/44 66/1
 اسفند 95 34/0 2/23 -03/4 3/46 56/2
 ینفرورد 5/69 7 2/36 6 2/33 8
 اردیبهشت 6/120 11 7/49 12 7/47 10
 خرداد 3 17 21 17 9 17
 تیر 0 22 8/8 21 3/0 22

 مجموع بارندگی 8/351  1/272  1/352 
 

در طول دوران رشد و نمو گیاهان از صـفات مختلـف   
درصــد گلــدهی، تــاریخ رســیدن  50زراعــی نظیــر تــاریخ 

ر تیمار) هاي ه درصد از بوته 90(رسیدگی فیزیولوژیکی در 
و  (GV1 1)قــدرت رشــد (در دو مرحلــۀ شــروع گلــدهی 

هاي عددي یک (قدرت  بر اساس شاخص (GV2 2)رسیدن 
رشد ضعیف)، سه (قـدرت رشـد متوسـط) و پـنج (رشـد      

بوتــه تصــادفی از هــر کــرت  10قــوي))، متوســط ارتفــاع 
عمل آمـد و پـس از رسـیدن گیاهـان و      برداري به یادداشت

نـیم متـر از ابتـدا و انتهـا و      اي (حذف حذف اثرات حاشیه
همچنین حذف دو خط کنـاري در هـر کـرت)، وزن صـد     
دانه، عملکرد زیست توده آفتـاب خشـک و عملکـرد دانـه     
                                                           
1 - Growth Vigor in start of flowering stage(GV1) 
2 - Growth Vigor in maturity stage(GV2) 

تعیین گردید. همچنین طـول دوره پـر شـدن دانـه (فاصـله      
ــا رســیدن) و شــاخص  50زمــانی بــین  درصــد گلــدهی ت

برداشت بر حسب درصد (نسبت عملکرد دانه بر عملکـرد  
) در هــر تیمــار محاســبه شــد. در 100در   مــاس ضــرببیو

، خالصه اطالعات هواشناسی ایسـتگاه تحقیقـات   1جدول 
آمـده   1389-1392هـاي   کشاورزي دیم مراغـه طـی سـال   

 است. 
تجزیه واریانس ساالنه براي صفات مختلف انجام و در 
پایان سال سوم ضمن انجام تجزیه مرکب اثرات ساده سال، 

ر و همچنین اثرات متقابل دو جانبه و سه ژنوتیپ، اندازه بذ
جانبه بر اساس موازین آماري طرح مورد استفاده اسـتخراج  

منظور تعیین نقش اندازه بذر در تحمل یا حساسـیت   شد. به
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، TOL  1شامل خشکی به تحــمل هاي به خشکی، شاخص
SSI 2،STI  3، MP 4 وGMP 5  6و بر مبنـاي YS،YP 7،sY 

تنش و که به ترتیب عبارتند از عملکرد در شرایط  pY9و8
و تـنش  تنش، متوسط عملکرد در شـرایط  بدون در شرایط 

، براي تیمارهاي مختلف اندازه بذر و با اسـتفاده  تنشبدون 
 .]25و  12، 11[از روابط زیر محاسبه شد 

 : 1رابطه 
p)Ys/Y(1

(Ys/Yp)1
SSI

 
 : 2رابطه 

 : 3بطه را
2

YsYp
MP

YsYpTol

 
 : 4رابطه 

2
pY

sYpY
STI

 
pYsYGMP : 5رابطه 

 
 

، ]7و  4[بندي صـفات   همچنین با استفاده از روش رتبه
ــورد   ــه تــنش خشــکی در م ــزان تحمــل و حساســیت ب می

هـاي آزمایشـی بـرآورد و     هاي متفاوت بذر و ژنوتیپ اندازه
بنـدي و پـس از انجـام مقایسـه      روش رتبه ارزیابی شد. در

هایی که در  ها با استفاده از آزمون دانکن براي تیمار میانگین
هایی کـه در کـالس    ، براي تیمار1قرار گیرند رتبه  aکالس 

ab  هـایی کـه در کـالس     ، براي تیمار5/1قرار گیرند رتبهb 
ین و .... در نظر گرفته شد. سرانجام میانگ 2قرار گیرند رتبه 

رتبه براي هر تیمار محاسبه شد و تیماري که داراي کمترین 
عنـوان تیمـار برتـر محسـوب گردیـد.       میانگین رتبه بود بـه 

هـا و اطالعـات    منظور انجام تجزیه و تحلیل آمـاري داده  به
                                                           
1 - Tolerance(TOL)     
2- Stress Susceptibility Index(SSI)  
3 - Stress Tolerance Index(STI) 
4 - Mean Productivity(MP) 
5 - Geometric Mean Productivity(GMP) 
6 - Yield under Stress condition(YS) 
7 - Yield under non stress condition(YP) 
8 - Mean yields under stress condition( sY ) 
9 - Mean yields under non stress condition( pY ) 

بـرداري در شـرایط مزرعـه از     دسـت آمـده از یادداشـت    به
 استفاده شد. MSTAT-Cافزار آماري  نرم

 
 نتایج و بحث

نتایج مربوط به تجزیه واریانس مرکب (سه سال) صفات و 
) نشان داد که تاثیر عامل 2مورد مطالعه (جدول  هاي ویژگی

سال بر اغلب صفات مورد مطالعه به غیر از قدرت رشد در 
ــه (  ) از نظــر GV2و  GV1مراحــل گلــدهی و رســیدن دان

هاي مختلف اثرات متفـاوتی   دار بود. یعنی سال آماري معنی
 3صفات مورد مطالعه در این پژوهش داشتند. در جدول بر 

نتایج مربوط به مقایسه میانگین اثر سـال بـر صـفات مـورد     
هـاي   مطالعه آمـده اسـت. دلیـل اصـلی تفـاوت بـین سـال       

آزمایشی از نظـر تـاثیر بـر صـفات مـورد بررسـی در ایـن        
ویـژه در   توان شرایط متغییر آب و هـوایی بـه   آزمایش را می

و نمو گیاهان (فروردین تا تیـر مـاه) ذکـر     طول دوره رشد
هــاي  نمــود. آمــار هواشناســی دوره مــذکور درطــول ســال

 آمده است. 1آزمایشی در جدول 
بیشترین فاصله زمانی از کاشت تا گلدهی و رسیدن (به 

متـر) و   سـانتی  6/26روز)، ارتفـاع بوتـه(   102و  68ترتیب 
تـن   31/1و  38/3عملکرد زیست توده و دانه ( به ترتیـب  

) بـود  1389-90در هکتار) متعلق بـه سـال اول آزمـایش (   
). هرچند، جدول یک نشـان داد کـه مقـدار کـل     3(جدول 
هاي نازل شده در طول سه سال آزمایشی به ترتیب  بارندگی

متر بود، ولی با در نظـر   میلی 1/352و  1/272، 8/351برابر 
و تیر هاي نازل شده در سه ماهه بهار  گرفتن مقدار بارندگی

ماه (طول فصل رشد و نمو گیاهان آزمایشی)، مشخص شد 
 7/115، 193هاي اول، دوم و سوم به ترتیب داراي  که سال

) و یکی از دالیـل  1متر بارندگی بودند (جدول میلی 9/92و 
هاي آزمایشی نیـز   دار آماري بین سال وجود اختالفات معنی

 تواند همین امر باشد. می
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 زراعی نخود  هاي هاي آزمایش بر صفات و ویژگی یانگین اثر سالمقایسه م -3جدول 

 سال
 صفت

92-1391 91-1390 90-1389 

66 a 55 b 68 a* )تاریخ گلدهیday (  
2/3 a 9/3 a 7/3  a  1قدرت رشد 

99 a 92 b 102 a ) تاریخ رسیدنday( 

3/3 a 6/3 a 5/3  a  2قدرت رشد 
34 b 36 a 35 ab ) دوره پر شدن دانهday( 

4/25  a 1/22  b 6/26 a ) ارتفاع بوتهcm( 
6/30 c 5/35 a 0/34 b )وزن صد دانهgr( 

14/1 b 36/1 b 38/3 a )عملکرد زیست تودهt. ha-1( 
582/0  b 750/0 b 31/1 a )عملکرد دانهt. ha-1( 

2/51  a 8/55  a 5/38 b )شاخص برداشت%( 
 داري ندارند. درصد اختالف معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  چند دامنه هاي داراي حرف مشترك در یک ردیف، بر اساس آزمون * میانگین

 
بیشترین فاصله زمانی از کاشت تا گلدهی و رسیدن (به 

متـر) و   سـانتی  6/26روز)، ارتفـاع بوتـه(   102و  68ترتیب 
تـن   31/1و  38/3عملکرد زیست توده و دانه ( به ترتیـب  

) بـود  1389-90در هکتار) متعلق بـه سـال اول آزمـایش (   
). هرچند، جدول یک نشـان داد کـه مقـدار کـل     3(جدول 
هاي نازل شده در طول سه سال آزمایشی به ترتیب  بارندگی

متر بود، ولی با در نظـر   میلی 1/352و  1/272، 8/351برابر 
هاي نازل شده در سه ماهه بهار و تیر  گرفتن مقدار بارندگی

، مشخص شد ماه (طول فصل رشد و نمو گیاهان آزمایشی)
 7/115، 193هاي اول، دوم و سوم به ترتیب داراي  که سال

) و یکی از دالیـل  1متر بارندگی بودند (جدول میلی 9/92و 
هاي آزمایشی نیـز   دار آماري بین سال وجود اختالفات معنی

 تواند همین امر باشد.  می
، قدرت 1کمترین مقادیر صفات قدرت رشد در مرحله 

ره پـر شـدن دانـه، وزن صـد دانـه،      ، دو2رشد در مرحلـه  
عملکرد زیست توده و دانه نیز متعلق به سال سوم بود کـه  

هاي آزمایشی، داراي کمتـرین مقـدار بارنـدگی     در بین سال
 ).3و1هاي طی دوران رشد و نمو گیاهان بود (جدول

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که عامـل سـطح   
ات مورد مطالعه بـه  تنش (تعداد آبیاري) بر روي اغلب صف

غیر از تاریخ گلدهی، وزن صد دانه و شاخص برداشت، اثر 
). نتـایج  2) داشـت (جـدول   P ≤ 0.01داري ( بسـیار معنـی  

 هـاي  مقایسات میانگین اثر این عامل بـر صـفات و ویژگـی   
) در جدول چهـار  P ≤ 0.05زراعی به روش آزمون دانکن (
فـزایش مقـدار   دست آمده، با ا آمده است. بر اساس نتایج به

هاي  رطوبت در خاك(تعداد آبیاري)، تاریخ رسیدن ژنوتیپ
روز در تیمار یک  97آزمایشی چهار روز افزایش یافت (از 

بـار آبیـاري رسـید).     روز درتیمار سـه  101نوبت آبیاري به 
ویـژه در   همچنین نتایج حاکی از افـزایش قـدرت رشـد بـه    

هـا، ارتفـاع    هگیري، طول دوره پرشدن دان مرحله دوم اندازه
بوته، عملکرد بیوماس و عملکـرد دانـه در نتیجـه افـزایش     

 تعداد آبیاري بود. 
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 نخود زراعی هاي ویژگیصفات و مقایسه میانگین اثر سطح تنش(تعداد آبیاري) بر  .4جدول 

 تعداد آبیاري
 صفت

 یک بار دو بار سه بار
64 a 64 a 63 a* تاریخ گلدهی)day( 

8/3 a 0/4 a 0/3  b 1رت رشد قد 
101 a 98 b 97 b  تاریخ رسیدن)day( 

2/4 a 0/4 a 2/2  b  2قدرت رشد 
37 a 34 b 34 b  دوره پر شدن دانه)day( 

3/26 a 3/25 a 4/22  b ) ارتفاع بوتهcm( 
4/33 a 3/33 a 5/33  a )وزن صد دانهgr( 

40/2 a 03/2 b 50/1  c )عملکرد زیست تودهt. ha-1( 
06/1 a 925/0 a 652/0 b رد دانه(عملکt. ha-1( 
3/47  a 1/50  a 1/48  a )شاخص برداشت%( 

داري  درصـد اخـتالف معنـی    5اي دانکن در سطح احتمـال   هاي داراي حرف مشترك در یک ردیف، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین *
 ندارند.

 
 ≥ Pطوري که در مقایسات میانگین به روش دانکن ( به

دار و آبیـاري در   معنـی ) تفاوت بین سطوح این عامل 0.05
یک نوبت با کمترین میـانگین و آبیـاري در سـه نوبـت بـا      

بنـدي   هاي آماري متفاوتی گـروه  بیشترین میانگین در کالس
). با تشدید تنش کم آبی در نخـود برخـی   4شدند (جدول 

صفات زراعی نظیر تاریخ رسیدن، ارتفاع بوته، عملکرد دانه 
یـن بررسـی مطابقـت    و بیوماس کاهش یافت که با نتـایج ا 

 .]22[داشت 
در بین صفات مورد بررسی، مقادیر سه صـفت قـدرت   

)، عملکرد دانه GV2گیري ( رشد بوته در مرحله دوم اندازه
و عملکرد زیست توده در تیمار سه بار آبیاري در مقایسه با 

 91بار آبیاري بـه ترتیـب داراي افزایشـی معـادل      تیمار یک
دنـد (مهمتـرین صـفات    درصـد بو  60درصد و  63درصد، 

هـا، افـزایش در    خشـکی) و در مقایسـه بـا آن    متاثر از تنش

مقادیر سه صفت تاریخ رسیدن، طول دوره پرشـدن دانـه و   
درصـد) (جـدول    17درصد تـا   4ارتفاع بوته کمتر بود (از 

 80تـا   50). عملکرد دانه نخود در اثر تنش خشکی بـین  4
حاضر مطابقت  که با نتایج مطالعه ]28[درصد کاهش یافت 

 دارد. 
اثر متقابل سال و سطح تنش فقط بر دو صـفت قـدرت   

برداري و وزن صـد دانـه    رشد بوته در مرحله اول یادداشت
). اثر ساده عامل ژنوتیـپ  2) بود(جدولP ≤ 0.01دار ( معنی

بر تمامی صفات مور مطالعه به غیر از قدرت رشد بوتـه در  
) P ≤ 0.01ار (د ) از نظر آمـاري معنـی  GV1مرحله گلدهی(

ها نشـان داد   ). نتایج حاصل از مقایسه میانگین2بود (جدول
 90درصد گلدهی و  50که بیشترین تعداد روز از کاشت تا 

گیـري   درصد رسیدگی، قدرت رشد در مرحلـه دوم انـدازه  
)GV2  ارتفاع بوته و عملکرد زیست توده آفتاب خشـک ،(
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 940متوسط  با "ILC 482"بود. الین "آرمان"متعلق به رقم 
کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمـود کـه   

 890و  910به ترتیـب بـا    "آرمان"و  "آزاد"به همراه ارقام 
بندي شدند. کمتـرین   کیلوگرم در هکتار در یک گروه دسته

توده متعلق به توده بومی ترکیـه بـود    عملکرد دانه و زیست
ر اغلب مطالعات انجام تري قرار داشت. د که در گروه پایین
هاي  هاي نخود در مناطق مختلف، تفاوت شده روي ژنوتیپ

ــی  ــاري معن ــپ  آم ــین ژنوتی ــفات و   داري ب ــر ص ــا از نظ ه
، 13[زراعی و عملکرد دانه گزارش شده اسـت   هاي ویژگی

که با نتایج این بررسی مطابقـت دارد. بـر مبنـاي     ]35و  14
س روش بندي کلیه صـفات مـورد مطالعـه و بـر اسـا      جمع
) 35/1بـا کمتـرین میـانگین رتبـه (     "آزاد"بندي، رقـم   رتبه

 ).5هاي آزمایش برتر بود (جدول  نسبت به سایر ژنوتیپ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثـر متقابـل سـال و    

دهـی، تـاریخ رسـیدن، طـول دوره      ژنوتیپ بـر تـاریخ گـل   
پرشدن دانه و وزن صد دانه از نظر آمـاري در سـطح یـک    

) و بـر عملکـرد دانـه در سـطح     P ≤ 0.01دار ( معنیدرصد 
). یعنــی 2دار بــود (جــدول   درصــد معنــی  5احتمــال 
هـاي   هـاي متفـاوت وضـعیت    هاي مختلف در سال ژنوتیپ

یکســانی از نظــر صــفات مــذکور نداشــتند. نتــایج مقایســه 
میانگین صفات مـذکور (اثـر متقابـل سـال و ژنوتیـپ) در      

 "ILC 482"کـه الیـن   دهد  آمده است و نشان می 6جدول 
تـرین   تـرین و زودرس  هاي آزمایش زود گل در تمامی سال

ژنوتیپ بود (داراي کمترین فاصله زمانی از کاشت تا ظهور 
درصد رسیدگی). بیشترین طـول دوه   90ها و درصد گل 50

پر شدن دانه در سال اول، دوم و سوم به ترتیب متعلـق بـه   
بـود. در   "آزاد"و  "آرمـان "، "بـومی ترکیـه  "هـاي   ژنوتیپ

داراي  "بـومی ترکیـه  "هـاي آزمـایش ژنوتیـپ     تمامی سال
ــال  ــود. در س ــه ب ــترین وزن صــد دان ــاي اول و دوم  بیش ه

عملکـرد   "آرمـان "و در سال سوم، رقـم   "ILC 482"الین
 ).6دانه بیشتري داشت (جدول

 

 نخود زراعی هاي ویژگیصفات و بر مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ  -5جدول 
 ژنوتیپ

 آرمان آزاد ILC 482 بومی ترکیه تصف

64 b 63 b 63 b 65 a* )تاریخ گلدهیday( 
8/3  a 4/3  a 6/3  a 4/3  a  1قدرت رشد 

99 a 98 b 98 b 99 a ) تاریخ رسیدنday( 

5/3  b 2/3  b 2/3  b 0/4  a  2قدرت رشد 
36 a 35 b 35 b 34 b ) دوره پر شدن دانهday( 

4/25  a 5/23  b 1/24  ab 6/25  a ) ارتفاع بوتهcm( 
4/40  a 1/31  c 1/32  b 8/29  d )وزن صد دانهgr( 

82/1  b 01/2  a 97/1  a 03/2  a )عملکرد زیست تودهt. ha-1( 
790/0  b 940/0  a 910/0  a 890/0  a )عملکرد دانهt. ha-1( 

4/47  b 4/50  a 7/49  a 6/46  b )شاخص برداشت%( 

50/1  50/1  35/1  70/1   میانگین رتبه 

 داري ندارند. درصد اختالف معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  هاي داراي حرف مشترك در یک ردیف، بر اساس آزمون چند دامنه یانگینم *



 زاده اهري داود صادق

 
 1396بهار   1شماره   19دوره 

78

 نخود زراعی هاي ویژگیصفات و بر ژنوتیپ  ومقایسه میانگین اثر متقابل سال  -6جدول

 صفت
 عملکرد دانه سال ژنوتیپ

t. ha-1)( 
 )dayتاریخ گلدهی( )dayتاریخ رسیدن( )dayشدن دانه( دوره پر )gr(وزن صد دانه

25/1  b 6/29  e 32 g 102 b 70 a* اول آرمان 
38/1  a 0/33  c 34 ef 102 b 68 bc اول آزاد 

42/1  a 5/31  d 35 cd 101 c 66 f ILC 482 اول 

20/1  b 1/42  a 38 a 104 a 66 f اول بومی ترکیه 

790/0  c 9/31  d 37 ab 93 d 56 g دوم آرمان 

750/0  c 9/33  c 36 bc 91 e 55 gh دوم آزاد 

830/0  c 3/33  c 35 cd 91 e 55 gh ILC 482 دوم 

610/0  d 8/42  a 36 bc 92 d 56 g دوم بومی ترکیه 

630/0  d 8/27  f 33 fg 102 b 69 b سوم آرمان 
580/0  d 5/29  e 34 ef 102 b 67 de سوم آزاد 

570/0  d 6/28  f 33 fg 101 c 67 de ILC 482 سوم 

550/0  d 4/36  b 34 ef 102 b 68 bc سوم بومی ترکیه 

 داري ندارند اختالف معنی درصد 5اي دانکن در سطح احتمال  هاي داراي حرف مشترك در یک ستون، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین* 
 

هـاي   طور کلی مقدار عملکـرد دانـه تمـامی ژنوتیـپ     به
نسبت به سال اول و دوم کمتـر بـود    آزمایش در سال سوم

کـه مجمـوع بارنـدگی سـالیانه در       ). با وجود این6(جدول 
)، ولـی بـه   1سال سوم تقریباً معادل سال اول بود (جـدول  

رسد، عامل مهمی کـه در ایـن امـر دخالـت داشـته       نظر می
هاي نازل شـده در طـول فصـل رشـد و نمـو       مقادیر بارش

نحـوي کـه    ایت تیـر مـاه) بـه   ماه لغ گیاهان باشد (فروردین 
هـاي اول، دوم و سـوم بـه     هـا در سـال   مقدار این بارندگی

 ). 1متر بود (جدول میلی 9/92و  7/115، 193ترتیب 
اثــر متقابــل ســطح تنش(تعــداد آبیــاري) و ژنوتیــپ بــر 

تـوده و عملکـرد دانــــه از     تــاریخ رسیدن، عملکرد زیست
). یعنـی  2جـدول  ) بـود ( P ≤ 0.05دار ( نظر آمـــاري معنـی 

هـاي متفـاوت یکسـان     تأثیر سطوح مختلف تنش بر ژنوتیپ
نبود. نتایج مقایسه میانگین صفات مذکور در نتیجه اثر متقابل 

آمده است. نتایج نشان داد  7سطح تنش و ژنوتیپ در جدول 

بـار   تحت هر سه شرایط رطـوبتی (یـک   "ILC 482"که الین
تـرین   ري) زودرسآبیاري در زمان کشت، دو و سه بـار آبیـا  

ژنوتیپ آزمایش بود. همچنین، الین مذکور در شرایط تـنش  
بـار آبیـاري در زمـان کشـت) و شـرایط       شدید رطوبتی (یک

بدون تنش رطوبتی (سه بار آبیاري) بیشترین عملکرد دانـه را  
در شرایط تنش رطوبتی مالیم (دو بار  "آزاد"تولید کرد. رقم 

بـود   تـوده  دانـه و زیسـت  آبیــاري) داراي بیشترین عملکرد 
). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سه جانبـه  7(جدول 

سال و تعداد آبیاري و ژنوتیپ فقط بر شـاخص برداشـت و   
). نتــایج  2دار بـود (جـدول    درصد معنی 5در سطح احتمال 

مقایسه میـانگین نشـان داد کـه بیشـترین شـاخص برداشـت       
تیمـار دو بـار آبیـاري و    در سال دوم و  "آزاد"متعلق به رقم 

درصـد)   36درصد و کمتـرین شـاخص برداشـت (    64برابر 
در سال اول و تیمار یک نوبت آبیاري  "آرمان"متعلق به رقم 

 در زمان کاشت بود.
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 زراعی نخود هاي مقایسه میانگین اثر متقابل سطح تنش و ژنوتیپ بر صفات و ویژگی .7جدول 

 صفت
 ژنوتیپ

 سطح تنش
 عملکرد دانه (تعداد آبیاري)

t. ha-1)( 

 عملکرد زیست توده
t. ha-1)( 

 تاریخ رسیدن
)day( 

650/0  g 55/1  e 98 cd 1 آرمان 
650/0  g 44/1  e 96 e 1 آزاد 
690/0  fg 53/1  e 96 e ILC 482 1 

620/0  g 47/1  e 98 cd 1 بومی ترکیه 
900/0  de 03/2  cd 98 cd 2 آرمان 

04/1  bc 23/2  bc 98 cd 2 آزاد 
960/0  cd 01/2  cd 97 de ILC 482 2 
800/0  ef 84/1  d 98 cd 2 بومی ترکیه 
12/1  ab 51/2  a 101 a 3 آرمان 
03/1  bc 26/2  b 100 b 3 آزاد 

17/1  a 50/2  a 99 bc ILC 482 3 

940/0  cd 16/2  bc 102 a 3 بومی ترکیه 

 .داري ندارند درصد اختالف معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  چند دامنههاي داراي حرف مشترك در یک ستون، بر اساس آزمون  میانگین *
 

) نشـان داد کـه   2نتایج تجزیه واریانس مرکب (جـدول 
اندازه بـذر بـر روي پـنج صـفت قـدرت رشـد در مرحلـه        

)، وزن صد دانـه، عملکـرد   GV2و GV1گلدهی و رسیدن (
زیست توده آفتاب خشک و عملکـرد دانـه از نظـر آمـاري     

) و بر سایر صفات اثري نداشـت.  P ≤ 0.01دار ( عنیتأثیر م
عمل آمده در نخـود نیـز نشـان داد کـه      هاي به نتایج بررسی

اندازه بذر بر وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سـطح  
داري داشت، ولی ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوتـه،   اثر معنی

 ارتفاع اولین نیام از سطح خاك و عملکرد تک بوته تحـت 
تأثیر اندازه بذر قرار نگرفت که در برخی موارد با نتایج این 

. نتیجه پژوهشی در هندوستان ]35[پژوهش مطابقت داشت 
نشان داد که اندازه بذر در نخود بر عملکرد دانه و بیومـاس  

و همچنین ارتفاع بوته، وزن صد دانه و شـاخص برداشـت   
ه بذر بـر  . همچنین تآثیر انداز]15[داري داشت  اثرات معنی

عملکرد و اجزاي آن از قبیل ارتفاع گیاه، میزان اسـتقرار در  
مزرعه و وزن صد دانه در سایر گیاهان نیـز گـزارش شـده    

 . ]32و  30[است 
صفات متاثر از اندازه بذر در  هاي نتایج مقایسه میانگین

آمده است. بذور با اندازه ریز (قطر  8این بررسی در جدول 
) از کمترین مقـادیر قـدرت رشـد در    متر کمتر از شش میلی

)، کمتـرین وزن  GV2و GV1گیـري (  مراحل مختلف اندازه
توده و دانـه برخـوردار بـود و در     صد دانه، عملکرد زیست

تـري نسـبت بـه دو انـدازه      در رتبه پایین ها مقایسه میانگین
دیگر بذر (متوسط و درشت) قـرار گرفتنـد. نتـایج برخـی     
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ذور ریزتر (وزن صد دانه کمتر) ها نیز موید تولید ب پژوهش
و عملکرد کمتر در نتیجه کشت بذور ریز در نخود نسـبت  

که با  ]35[به کشت بذوري با اندازه متوسط و درشت است 
نتایج این بررسی مطابقت داشت. همچنـین، گـزارش شـده    
است که بیشـترین وزن صـد دانـه و بیومـاس در نخـود از      

ردید و کشت بذور گ کشت بذوري با اندازه متوسط حاصل 
ریز منجر به تولید بیوماس کمتر و نیز بذوري بـا وزن صـد   

. نتایج حاصل از پژوهشی روي ]35و 15[دانه کمتر گردید 
ژنوتیپ نخود در هندوستان نشان داد که کشـت بـذوري    5

با اندازه بـزرگ در مقایسـه بـا بـذور ریـز، موجـب تولیـد        
تر شـد و نیـز   گیاهانی با ارتفاع بوته و وزن صـد دانـه بیشـ   

عملکرد حاصل از بذور درشت در واحـد سـطح بیشـتر از    
بذوري با اندازه ریـز و متوسـط اسـت. در تحقیـق مـذکور      

داري بـر تـاریخ    مشخص گردید که، اندازه بذر تأثیر معنـی 
که در برخی موارد با نتـایج   ]15[دهی در نخود نداشت  گل

دم نیز مبنـی بـر عـ    هایی این پژوهش مطابقت دارد. گزارش
دار اندازه بذر نخود بر عملکرد دانه وجـود دارنـد    اثر معنی

 که با نتایج این بررسی مغایرت دارد.  ]15و  13[
عمل آمده در گلرنگ تحـت شـرایط    هاي به نتایج بررسی

ــا بــذور   مزرعــه اي و آزمایشــگاهی نشــان داد کــه ارقــامی ب
 هایی زنی بیشتر، تولید گیاهچه تر، توانایی درصد جوانه درشت

تر تا رسیدن بـه مرحلـه    با درصد سبزشدن بیشتر، زمان کوتاه
زنی و قدرت بذر (ویگور) باالتري داشت و  درصد جوانه 50

عملکرد بیشتري نیز نسبت به ارقامی با بذور ریزتـر مشـاهده   
. همچنــین در نخــود فرنگــی نیــز نتــایج مشــابهی ]18[شــد 

ا که تا حدودي نتایج ایـن بررسـی ر   ]30[گزارش شده است 
تر در سـویا   کنند. گزارش شده است که بذور درشت تائید می

هـا و   موجب فراهم کردن انرژي الزم براي رشد اولیه گیاهچه
. امـا،  ]30[رشد و نمو مطلوب آنها و افزایش عملکرد گردید 

بر اساس برخی گزارشات اندازه بذر بر عملکرد لوبیا تـأثیري  
 .]29[ نداشت

مهمترین هدف اقتصـادي   عنوان بررسی عملکرد دانه به
از کشت و کار نخود دیم در این پژوهش نشان داد که، بین 
عملکرد تولیدي از بذوري با اندازه متوسط (قطر شـش تـا   

متر) و بذوري با اندازه درشـت (قطـر بـیش از     هشت میلی
متر) از نظر آماري اختالفی وجود نداشت و هر  هشت میلی

کیلـوگرم در   900لکـرد  دو اندازه بذر با توانـایی تولیـد عم  
هکتار در مقایسات به روش دانکـن در یـک گـروه آمـاري     

 ). 8قرار داشتند (جدول 
نتایج مطالعـات انجـام شـده در نخـود نشـان داد کـه،       
هرچند بین عملکرد دانه حاصـل از بـذور بـا انـدازه ریـز،      

داري وجـود   هـاي آمـاري معنـی    متوسط و درشـت تفـاوت  
متعلق به بـذوري بـا انـدازه    داشت و بیشترین عملکرد دانه 

کیلوگرم در هکتار) بود، ولـی تفـاوت بـین     1506درشت (
کیلو گرم در هکتار)  1409عملکرد بذور درشت و متوسط (

که با نتایج این بررسی در  ]35[دار نبود  از نظر آماري معنی
دار آماري بین عملکرد بـذور   مورد عدم وجود تفاوت معنی
ابقت داشت. نتـایج مطالعـات   با اندازه درشت و متوسط مط

انجام شده توسط سایر پژوهشگران نیز مؤید تولید عملکرد 
دانه کمتر در نخود در اثر کشت بذوري با اندازه ریز اسـت  

 کند. که نتایج این پژوهش را تایید می ]10[
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر دو جـانبه سال و 

ر و بـر صـفات وزن صـد    دا اندازه بذر بر ارتفاع بوته معنـی 
دار  دانه، عملکرد زیست توده و عملکرد دانـه بسـیار معنـی   

). اثر متقابـل تعـداد آبیـاري (سـطح تـنش) و      2بود (جدول
مورد مطالعـه   هاي یک از صفات و ویژگی اندازه بذر بر هیچ

دار نبـود. همچنـین بـر     در این بررسی از نظر آمـاري معنـی  
جانبـه سـال، تعـداد     اساس نتایج تجزیه واریانس، اثـر سـه  

آبیاري (سـطح تـنش) و انــدازه بـذر فقـط بـر دو صـفت        
 1ترتیب در سطح احتمـال   عملکرد زیست توده و دانه و به

). اثر دو جانبه ژنوتیـپ و  2دار بود(جدول درصد معنی 5و 
تـوده   اندازه بذر بر سه صفت وزن صد دانه، عملکرد زیست
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دار بـود   یآفتاب خشک و دانـه از نظـر آمـاري بسـیار معنـ     
). بر مبناي نتایج حاصل از مقایسات میانگین سـه  2(جدول

صفت مذکور بیشترین وزن صد دانه مربوط به اندازه بـذور  
گـرم) و   1/41( "تـوده بـومی ترکیـه   "متوسط و درشت در 

کمترین وزن صد دانه متعلق به انـدازه بـذور ریـز در رقـم     
ت هـاي تحـ   گرم) بـود. در تمـامی ژنوتیـپ    2/29( "آرمان"

بـا وزن صـد دانـه     هایی بررسی بذوري با اندازه کوچک، دانه
کمتر تولید نمودنـد و بـرعکس، بـذوري بـا انـدازه بزرگتـر       

تري داشتند. همچنین بیشـترین   درشت هاي توانایی تولید دانه

توده آفتاب خشک متعلق به بذور درشت رقم  عملکرد زیست
ار ایـن  تن در هکتار و کمتـرین مقـد   140/2و برابر  "آرمان"

 "توده بومی ترکیـه "صفت نیز متعلق به اندازه بذر درشت در 
هـا بـه    تن در هکتار بود که در مقایسه میـانگین  76/1و برابر 

هـاي آمـاري متفـاوتی قـرار      روش آزمون دانکـن در کـالس  
کیلـوگرم در هکتـار)    990داشتند. بیشـترین عملکـرد دانـه (   

ن مقـدار آن  و کمتری "ILC 482"متعلق به بذور درشت الین 
و  "تـوده بـومی ترکیـه   "نیز متعلق به اندازه بذور درشـت در  

 ).9کیلوگرم در هکتار بود (جدول  760برابر 
 

 زراعی نخود هاي مقایسه میانگین اثر اندازه بذر بر بر صفات و ویژگی -8جدول 

 اندازه بذر
 صفت

 ریز متوسط درشت

64 a 64 a 64 a* )تاریخ گلدهیday( 
9/3  a 5/3  b 3/3  b  1قدرت رشد 

99 a 98 a 98 a ) تاریخ رسیدنday( 

6/3  a 6/3  a 2/3  b  2قدرت رشد 
35 a 35 a 35 a ) دوره پر شدن دانهday( 

25 a 5/24  a 25  a ) ارتفاع بوتهcm( 
3/34  a 5/33  b 3/32  c )وزن صد دانهgr( 

99/1  a 00/2  a 89/1  b )عملکرد زیست تودهt. ha-1( 
900/0  a 901/0  a 842/0  b )عملکرد دانهt. ha-1( 
70/48  a 0/49  a 90/47  a )شاخص برداشت%( 

00/1  20/1  60/1  میانگین رتبه 

داري  درصـد اخـتالف معنـی    5اي دانکن در سطح احتمـال   هاي داراي حرف مشترك در یک ردیف، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین *
 ندارند
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 زراعی نخود هاي ابل اندازه بذر و ژنوتیپ بر صفات و ویژگیمقایسه میانگین اثر متق .9جدول 

 صفت
 عملکرد دانه اندازه بذر ژنوتیپ

)t. ha-1( 

 عملکرد زیست توده
)t. ha-1( 

 )gr(وزن صد دانه

800/0  ef 85/1  de 2/29  h ریز آرمان 

920/0  bcd 10/2  a 0/30  g متوسط آرمان 

950/0  abc 14/2  a 1/30  fg درشت آرمان 

890/0 cd 95/1  bc 8/30  ef ریز آزاد 

940/0  abc 05/2  ab 9/31  d متوسط آزاد 

890/0  cd 92/1  cd 7/33  c درشت آزاد 

870/0  de 89/1  d 1/30  fg ILC 482 ریز 

960/0  ab 03/2  ab 0/31  e ILC 482 متوسط 

990/0  a 12/2  a 3/32  d ILC 482 درشت 

820/0  ef 88/1  d 0/39  b ریز بومی ترکیه 

780/0  f 83/1  de 1/41  a متوسط بومی ترکیه 

760/0  f 76/1  e 1/41  a درشت بومی ترکیه 

داري  درصـد اخـتالف معنـی    5اي دانکن در سـطح احتمـال    هاي داراي حرف مشترك در یک ستون، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین *
 ندارند.
 

بر اساس نتایج تجزیـه واریـانس، وزن صـد دانـه تنهـا      
ثر از اثرات سه جانبه سال، ژنوتیپ و انـدازه بـذر   صفت متأ

در این آزمـایش بود و اثر سه جانبه سطح تنش، ژنوتیپ و 
یک از صفات مورد بررسی از نظر آماري  اندازه بذر بر هیچ

). این امر بدان معناست کـه بـذوري   2دار نبود (جدول معنی
هاي متفاوت آزمایشـی، در   هاي مختلف در ژنوتیپ با اندازه

هـاي نسـبتاً یکسـانی     سطوح متغییر تنش خشـکی واکـنش  
داشتند. همچنین نتایج نشان داد که اثر چهـار جانبـه سـال،    
سطح تنش، ژنوتیپ و اندازه بذر فقط بـر سـه صـفت وزن    
صــد دانــه، عملکــرد زیســت تــوده و عملکــرد دانــه تــأثیر 

درصد) داشت و بقیـه صـفات    5داري (سطح احتمال  معنی
 ). 2نگرفتند (جدول تحت تأثیر آن قرار 

نتایج مربوط به برآورد سه شـاخص میـانگین حسـابی    
(MP)وري ( ، میانگین هندسی بهرهGMP و تحمل به تنش (

) در این آزمایش نشان داد که بذور با انـدازه  STIخشکی (
متوسط و درشت (بر مبناي شـاخص میـانگین حسـابی) و    

در برابـر   GMPو  STIبذور درشت بر اسـاس دو شـاخص  
علت داشـتن مقـادیر    تر و بذور ریز به خشکی متحمل تنش

تـر بـه تـنش بودنـد      هـاي مـذکور حسـاس    پایین شـاخص 
 ).10(جدول
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 هاي بذر هاي تحمل به تنش خشکی اندازه نتایج حاصل از برآورد شاخص .10جدول 

عملکرد تحت   هاي تحمل به تنش شاخص
 تنش

)t. ha-1( 

 عملکرد پتانسیل

)t. ha-1( 
 اندازه بذر

GMP STI MP TOL SSI  

 ریز 030/1 610/0  063/1 42/0 82/0 559/0 793/0
 متوسط 100/1 660/0  042/1 44/0 88/0 646/0 852/0
 درشت 060/1 690/0  909/0 37/0 88/0 651/0 855/0

 
با توجه به این نتایج و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از 

طالعـه در ایـن   مـورد م  هاي بندي کلیه صفات و ویژگی رتبه
تر  توان اظهار داشت که بذور درشت ) می8پژوهش (جدول

نخود از تحمل و مقاومت بیشتري نسبت به تـنش خشـکی   
اي برخوردارند. طبق نظر برخی محققـین،   در شرایط مزرعه

کاشت بذور درشت و متوسط سبب توانایی سبز و اسـتقرار  
ود مطلوب گیاه در شرایط مزرعه شده و این امر موجب بهب

واکــنش گیــاه در برابــر شــرایط نامســاعد محیطــی (تــنش) 
. در برخی موارد گزارش شده ]34و  30، 19، 16[گردد  می

است که بذور ریزتر نخود داراي تحمل بیشـتري در برابـر   
 .  ]17[باشند  تنش شوري می

 
  گیري نتیجه

بر اساس نتایج حاصل از این پـژوهش بـراي تولیـد بیشـتر     
طح و مقابله با اثرات تـنش خشـکی،   نخود دیم در واحد س

شـود.   متر توصیه می کشت بذوري با اندازه بیش شش میلی
هاي مورد مطالعه در این بررسی، استفاده از  در بین ژنوتیپ

منظـور   براي کشت در مزارع دیم نخود بـه  "آزاد"رقم نخود
افزایش تولید در واحد سطح به دلیل توانایی آن در تحمـل  

گــردد. همچنــین بــا توجــه بــه  تــنش خشــکی توصــیه مــی
هاي این بررسی، استفاده از تعداد بیشـتري ژنوتیـپ    کاستی

تر اثرات اندازه بذر نخود بر تحمل به تنش  براي تعیین دقیق
 گردد. خشکی و عملکرد دانه پیشنهاد می
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) آمارنامه کشاورزي(جلد اول: 1391نام ( بی .2
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