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 چكيده
 خشکي به متحمل میدبخشاُ هایژنوتیپ عملکردی و فیزيولوژيک مورفوفنولوژيک، خصوصیات بررسي منظوربه

 در. شد اجرا 1389-1390زراعي سال در نیشابور در آزمايشي تکمیلي، آبیاری شرايط در( .Cicer arietinum L) نخود
 و MCC80، MCC352، MCC392، MCC537) گذشته آزمايشات حاصل اُمیدبخش ژنوتیپ پنج آزمايش، اين

MCC696 )شاهد عنوانبه تجاری ژنوتیپ دو و (ILC482 12-60-31کرج و )زمان در آبیاری) تکمیلي آبیاری شرايط در 
 اساس بر. گرفتند قرار ارزيابي مورد تکرار چهار با تصادفي کامل هایبلوك طرح قالب در( گلدهي مرحلة نیز و کاشت
 و بوته ارتفاع دهي،غالف و گلدهي سبزشدن، تا کاشت از روز تعداد نظر از هاژنوتیپ میان ایمالحظهقابل تنوع نتايج،
 دانه عملکرد و دانه عملکرد اجزای نسبي، رشد سرعت و محصول رشد سرعت برگ، سطح شاخص بوته، در شاخه تعداد
 با MCC80 ژنوتیپ. شد مشاهده هاژنوتیپ میان در صفات اين برای داریمعني هایتفاوت که طوریبه داشت؛ وجود
 حدود و ديم شرايط در دانه عملکرد برابر دو از بیش که بود برخوردار انهد عملکرد بیشترين از هکتار در کیلوگرم970
 و دهيغالف و گلدهي تا روز تعداد کمترين ژنوتیپ، اين. باشدمي منطقه در آبي شرايط به نسبت دانه عملکرد درصد75

( هکتار در کیلوگرم324) 31-60-12کرج شاهد هایژنوتیپ دانة عملکرد اما بود؛ دارا نیز را بوته در غالف تعداد بیشترين
 توانمي بنابراين. بود کمتر نیز منطقه ديم شرايط در نخود دانة عملکرد متوسط از ،(هکتار در کیلوگرم320) ILC482 و

 با همراه را MCC80 ويژهبه و MCC392، MCC352 ازجمله هاييژنوتیپ کشت گزينة آزمايشاتي، چنین تکرار ضمن
 خشکي به متحمل امیدبخش هایژنوتیپ عنوانبه منطقه، اين در گلدهي هنگام و کاشت زمان در تکمیلي آبیاری

 .درنظرگرفت
  

 و اولیه هایشاخه ،برگ سطح شاخص ،نسبي رشد سرعت ،محصول رشد سرعت ،بوته در غالف تعداد های كليدی:واژه
 گلدهي ،ثانويه

 
 1مقدمه
 يمد( .Cicer arietinum L) نخود خراسان، منطقة در

 يا اسفند) زمستان فصل انتهای در سنتي صورتبه اغلب
 کشت خاك در شدهذخیره رطوبت بر تکیه با( فروردين

                                                           
 گروه کشاورزی، دانشکدة ،مشهد فردوسي دانشگاه مشهد، نويسنده مسئول:*

 abagheri@um.ac.ir گیاهي، نژادیبِه و بیوتکنولوژی

 منطبق ایمرحله با گیاه سريع رشد ترتیب،اينبه. شودمي
 ایفزاينده طوربه زمان گذشت با خاك رطوبت که شودمي

 دگيبارن پراکنش الگوی و مقدار ديگر، طرف از. يابدمي کاهش
 معموالً گیاهان و است نامناسب بسیار نیز رشد فصل طول در
 رشد مرحلة در و متناوب خشکي تنش با رويشي رشد دورة در

 مواجه توأم صورتبه گرما و انتهايي خشکي تنش با زايشي
 مواد انتقال و افشانيگرده در اختالل آن، نتیجة که شوندمي
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 عملکرد شديد هشکا به منجر که است هادانه به فتوسنتزی
 استان، سطح در ديم نخود عملکرد متوسط کهطوریبه شود؛مي

 ,Ganjeali & Parsa) است هکتار در کیلوگرم300تا 200فقط

 مراحل نمودنمنطبق مناطق، اين در است بديهي(. 2009
 برای گزينش نیز و خاك در رطوبت فراهمي با فنولوژی حساس
 و خشکي وقوع از قبل را دخو زندگي چرخة بتوانند که گیاهاني
( خشکي از فرار و زودرسي) نمايند تکمیل فصل انتهای گرمای

 برخوردار بااليي خشکي به مقاومت و تحمل قابلیت از يا و
 شرايط در نخود تولید بهبود برای گام اولین عنوانبه باشند،

 (.Ganjeali & Parsa, 2009) است توجه مورد ديم،

 دورة از خاصي مرحلة در موالًمع زراعي گیاهان از هريک
 که دهندمي نشان خشکي تنش به را حساسیت بیشترين رشد،

 را خسارت بیشترين گیاه مرحله، اين در تنش بروز صورت در
 که است داده نشان نخود گیاه در هابررسي. شودمي متحمل
 گیاه، رشدی مراحل ساير به نسبت رويشي، رشد مرحلة

 دلیلبه آب کمبود. دارد خشکي تنش به کمتری حساسیت
 فتوسنتز، و رشد کاهش درنتیجه، و سلولي آماس شدنکم

 رسدمي نظربه. دارد هاسلول توسعة بر را منفي تأثیر بیشترين
 ها،غالف تشکیل شروع و گلدهي انتهايي مراحل در نخود گیاه

 Mekenzie) باشد داشته خشکي تنش به بیشتری حساسیت

& Hill, 1995 .) 

Singh & Saxena (1990) در تکمیلي آبیاری انجام با 
 درصد56 تا را دانه عملکرد افزايش خشکي، تنش دارای مناطق
 داده نشان هندوستان در گرفتهانجام مطالعات. کردند گزارش

 مراحل در رطوبت تنش رفع منظوربه تکمیلي آبیاری که است
 شتهدا نخود عملکرد افزايش در جدّی تأثیر گیاه، رشد بحراني

 بیشترين دهيغالف و گلدهي مراحل ارتباط، اين در و است
 در(. Singh, 1997) اندداده نشان آب کمبود به را حساسیت

 واکنش ،سوريه کشور هاديایتل در ايکاردا تحقیقات مرکز
 بوده بارز کامالً تکمیلي آبیاری به نخود زمستانة و بهاره ارقام
 رشد مرحلة در حرارترجهد که مناطقي در آبیاری انجام. است

 کاهش در مطلوبي تأثیر رود،مي فراتر بهینه حدّ از گیاه نموّ و
 و زاييگره برای و داشته گیاه کانوپي و خاك حرارتدرجه

 است بوده مفید عملکرد، نهايتاً و نیتروژن بیولوژيک تثبیت
(Singh & Saxena, 1990.) 

 یآبیار انجام Yadav et al, (1994) آزمايش در
 تأثیر گرچه ها،غالف پُرشدن و گلدهي مرحلة از قبل تکمیلي

 داریمعني تأثیر ولي داشت، نخود دانة100وزن بر داریمعني
 بیولوژيک عملکرد غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بر
 دانه عملکرد افزايش باعث حالبااين نداشت؛ برداشت شاخص و

 ,Pezeshkpour et al. شد هکتار در کیلوگرم600میزانبه

 در نخود تکمیلي آبیاری که کردند عنوان (2005)
 دانه عملکرد بیشترين دارای گلدهي درصد50مرحلة

 آزمايش ديگر تیمارهای به نسبت( هکتار در کیلوگرم1586)
 در و بود( دهيغالف مرحلة در تکمیلي آبیاری و آبیاری بدون)

 شاخص بوته، در دانه عملکرد بوته، در غالف تعداد تیمار، اين
 غالف تعداد دانه،تک غالف تعداد بیولوژيک، عملکرد برداشت،
. بود بیشتر ديگر، تیمار دو به نسبت ،کلروفیل درصد و دوبذری

Ganjeali et al, (2008) مرحلة در تنش وقوع داشتند بیان 
 در غالف تعداد آن، دنبالبه و شده هاگُل ريزش باعث گلدهي

 نیز Dahiya et al, (1983). يابدمي اهشک شدتبه گیاه
 گلدهي، درصد50زمان در تکمیلي آبیاری که کردند گزارش

 .کندمي حاصل را دانه عملکرد بیشترين

 محیطي نامساعد شرايط وقوع دهندمي نشان مطالعات
 وزن بر گلدهي، از بعد و دانه تعداد بر بیشتر گلدهي، از قبل
 راستا، اين در(. Gupta, 1997) هستند گذارتأثیر دانه

 دوران در را محصول رشدسرعت بتوانند که عواملي مجموعة
 يک برای را برگ سطح دوام و داده افزايش گیاه زايشي رشد
 مقداربه را دانه وزن احتماالً نمايند، حفظ ترطوالني دورة

 (. Singh, 1991) داد خواهد افزايش زيادی

Goldani & Rezvani-Moghaddam (2006) نتیجه 
 آبیاری به نسبت گلدهي اوايل در آبیاری نخود، گیاه در که گرفتند

 بیشتری تأثیر دهي،غالف از قبل و گلدهي از قبل کاشت، از قبل
 در خشکي تنش اِعمال ايشان، آزمايش در. دارد دانه عملکرد بر

 در. شد دانه عملکرد در داریمعني کاهش باعث گلدهي مرحلة
 در آبیاری دوبار انجام( Kalyan et al., 1988) ديگر مطالعة
 عملکرد گلدهي، از بعد و قبل زمان در( Lens culinaris) عدس

 و( آبیاری بدون) شاهد به نسبت درصد7/52 میزانبه را دانه
 در. داد افزايش گلدهي از قبل آبیاری باريک به نسبت درصد7/17

 دانه لکردعم افزايش باعث گلدهي از قبل آبیاری مذکور، آزمايش
 .شد شاهد تیمار به نسبت درصد7/29 میزانبه

Chavan & Patil (1998) نخود گیاه که کردند اظهار 
 آبیاری به خاك، در شدهذخیره رطوبت کمبود صورت در

 خاك رطوبت زيادیِ به اگرچه دهد؛مي نشان واکنش تکمیلي
 باالترين محققان، اين آزمايش در. است بسیارحساس نیز

 بارسه تیمار در( هکتار در کیلوگرم2030) نخود انةد عملکرد
 . شد حاصل کاشت از بعد روز75 و 50 ،25 در آبیاری

 نیاز مورد رطوبت تأمین که است داده نشان هابررسي 
 و مؤثر افشانيگرده در مؤثری نقش گلدهي، دوران در گیاه

 داشته نخود جمله از و مختلف گیاهان در دانه تعداد افزايش
 & Singh & Saxena, 1990; Thomson) است

Siddique, 1997).  
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Shobeyri et al., (2007) )نخود رقم سه بررسي در 
 آبیاری تیمار در محصول، رشدسرعت حداکثر که دادند گزارش

 بدون تیمار در آن، کمترين و رشد روز-درجه660در کامل
 آزمايش، اين در. شد حاصل رشد روز-درجه460در آبیاری
 آبیاری به نسبت گلدهي، مرحلة در آبیاری تیمار در گیاهان

 باالتری محصول رشدسرعت از آبیاری، بدون و گلدهي از قبل
 . بودند برخوردار

-Goldani & Rezvani ديگری آزمايش در

Moghaddam (2007) کاهش روند که گرفتند نتیجه 
 کاشت، از قبل) آبیاری نوبت سه تیمار در نسبي رشدسرعت

 هایرژيم ساير با مقايسه در( دهيغالف و گلدهي، از قبل
 در کهطوریبه بود؛ ترماليم آبیاری، بدون تیمار ويژهبه آبیاری،

 رشدی، مراحل ساير به نسبت رشدنسبيسرعت گلدهي، زمان
 بر آزمايشي طي Katiyar (1980). داشت کمتری کاهش

 اکثر در نسبي رشد سرعت که داشت بیان نخود روی
 حداکثر در گلدهي از قبل کوتاهي مدتبه نخود هایواريته
 رشد سرعت زايشي، رشد مرحلة شروع با اما است؛ مقدار

 و هابرگ ريزش علتبه مرحله اين انتهای در و کاهش نسبي،
 يک در. يافت کاهش شدتبه تولیدی، خشک مادة کاهش

 برگسطحشاخص باالترين نخود، رقم سه روی آزمايش
 تیمار به( 60/1) آن کمترين و آبیاری بارسه ارتیم به ،(40/2)

 بسیار و مثبت همبستگي. داشت اختصاص آبیاری بدون
 عملکرد با افشانيگرده مرحلة در برگ سطح بین داریمعني

 شده گزارش مطالعات از بسیاری در دانه عملکرد و بیولوژيک
 (.Saxena, 1990; Singh et al., 1997) است

 ارزيابي منظوربه مطالعه اين ذکور،م موارد به توجه با
 هایآزمايش از حاصل خشکي، به متحمل منتخب هایژنوتیپ

 هایژنوتیپ سازگاری بررسي نیز و آنها تردقیق مطالعة و قبلي
 نیز و کاشت مرحله در آبیاری نوبت دو با تولید مناطق در فوق

 ارقام معرفي جهت تکمیلي، آبیاری عنوانبه گلدهي مرحلة در
 آبیاری شرايط در نخود پُرمحصول و خشکي به تحملم

 .شد انجام تکمیلي
 

 هامواد و روش
دانشکدة  تحقیقاتيآموزشي ةدر مزرعاين آزمايش 

اُمیدبخش نخود  هایارزيابي ژنوتیپا هدف بنیشابور  کشاورزی
 ,.Ganjeali et al) های قبليحاصل آزمايشمتحمل به خشکي 

2009 ;Porsa et al., 2010; Ganjeali, 2009)  نیز بررسي و
 دو نوبت آبیاریبا  ه نیشابورها در منطقژنوتیپ اين سازگاری

عنوان آبیاری آبیاری دوم به مرحله کاشت و آبیاری اول در)

های کامل ( در قالب طرح بلوكگلدهي ةتکمیلي در مرحل
 انجام شد.  1389-90سال زراعيتصادفي با چهار تکرار طيّ 

و متر یليم243، در نیشابور دت بارندگيدرازم میانگین 
پايیز  ،درصد57زمستان صورت میانگین توزيع فصلي آن به

اقلیم باشد. درصد مي4/1و تابستان درصد 5/19 ، بهاردرصد1/22
خشک نیمه ،بندی دومارتنمنطقه بر اساس سیستم طبقه

 فصل به مربوط هواشناسي هایداده ماهیانة میانگین باشد. آمارمي
 نشان داده شده است. 1نیشابور در جدول در 1389-90راعيز

خاك محل اجرای آزمايش،  تعیین خصوصیاتمنظور به
متری سانتي30صفر تا  عمق صورت تصادفي ازههايي بنمونه

های شیمیايي و فیزيکي و سپس تجزيه ندشد برداشتخاك 
گرفت وخاك انجام آزمايشگاه آب در حاصل مرکب نمونه

 (.2)جدول
 

 كاشت و مزرعه سازیآماده
 در و بود آيش قبل، زراعي سال در آزمايشي مزرعه 

 کودپاشي عملیات تسطیح، از پس و شد زده شخم 1389پايیز
 کیلوگرم50مقداربه خاکشناسي، آزمايشگاه توصیة اساس بر

 کود کیلوگرم250 ،(نیتروژن درصد46 دارای) اوره کود
 و نیتروژن درصد4 حدود حاوی) آمونیوم سوپرفسفات

 حاوی) پتاسیم سولفات کود کیلوگرم100 و( فسفر درصد13
. گرفت انجام پاشيدست صورتبه هکتار، در( پتاسیم درصد42

 اُمیدبخش ژنوتیپ پنج شامل نخود ژنوتیپ هفت بذور سپس
 ،MCC80) گذشته هایآزمايش حاصل خشکي به متحمل

MCC352، MCC392، MCC537 و MCC696 )دو و 
 وILC482 (MCC252 ) شامل شاهد عنوانبه ژنوتیپ

 در بوته30 تراکم با ،(3جدول( )MCC358) 12-60-31کرج
 هاييکرت در مترسانتي 50ثابت رديف فاصلة با مترمربع
 کشت متر سه عرض و متر چهار طولبه رديف شِش بر مشتمل

 گیاهي علوم پژوهشکدة حبوبات بذر بانک از بذور. شدند
 .شدند تأمین 1مشهد فردوسي دانشگاه

شیاری به  با ايجاد 1390در فروردين کاشت عملیات
به  بذورقراردادن  و هاروی پشته مترسانتيپنج تا شِش  عمق
. عملیات ، انجام شدمتر از يکديگرسانتيونیم ة شِشفاصل

هرز هایمبارزه با علفصورت گرفت.  روال رايجداشت بر اساس 
 منظوربه. شدجام مرحله انسه طيّ صورت وجین دستيبه

مزرعه  ،)هلیوتیس( خوارشته و کرم دانه مانند يآفات مبارزه با
سموم متاسیستوکس و دلتامترين به نسبت با مرحله سهطيّ 
 سمپاشي شد. ،درهزاريک

                                                           
1 Mashhad Chickpea Collection (MCC) 
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 در نيشابور  1389-90های هواشناسي مربوط به فصل زراعي آمار داده -1جدول 
Table 1. Meteorological data for 2010-2011 season in Nishabour  

 

متوسط حداقل 

 رطوبت ماهيانه

 (درصد)

Mean of 

monthly 

minimum 

humidity (%) 

متوسط حداكثر 

 رطوبت ماهيانه

 (درصد)

Mean of 

monthly 

maximum 

humidity (%) 

 متوسط حداقل 

  دمای ماهيانه

 گراد()درجه سانتي

Mean of monthly 

minimum 

temperature (°C) 

  متوسط حداكثر

  دمای ماهيانه

 گراد()درجه سانتي

Mean of monthly 

maximum 

temperature (°C) 

در ماه  بارشميزان 

 متر()میلي

Monthly 

precipitation 

(mm) 

 ماه
Month 

 October 2010 -1389مهر 0.2 27.36 8.96 64 24

 November 2010 -1389آبان  27.6 15.26 1.56 82 38

 December 2010 -1389ذرآ 13.3 11.3 0.6 82 46

 January 2011 -1389دی 5.9 9.76 3.63 - 87 44

 February 2011 -1389بهمن  71.6 10.5 0.23  80 49

 March 2011 -1389اسفند 20.3 16.34 2.79 80 30

 April 2011 -1390فروردين 8.1 23.4 7.96 70 85

 May 2011 -1390ارديبهشت 14.6 29.09 11.58 66 21

 June 2011 -1390خرداد 0.5 34.09 16.41 56 19

 July 2011 -1390تير 0 35.25 18.61 53 21

 August 2011 -1390مرداد 0 34.67 15.67 44 15

  September 2011 -1390شهريور 0.7 31.74 12.51 54 18

 (شهرسازی و راه وزارت کشور، هواشناسي سازمان سايت مأخذ،)
Website of Meteorological Organization; The Ministry of Roads and Urban Development 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاک محل اجرای آزمايش -2جدول 
Table 2. Soil physical and chemical properties of experimental location 

 

 واكنش 

 گِل اشباع
pH 

 هدايت

يالكتريك  

EC 

dS.m-1 

مواد  درصد

 شوندهخنثي
T.N.V% 

درصد 

 آليكربن
O.C% 

 جذبفسفر قابل
Absorbable 

phosphorus 
(ppm) 

 جذبپتاسيم قابل
Absorbable 

potassium 
(ppm) 

 درصد شن
%Sand 

درصد 

 الی
%Silt 

درصد 

 رُس
%Clay 

 بافت خاک
Soil 

texture 

 عمق خاک
Soil depth 

(cm) 

7.5 2.8 18 0.195 5 100 44 32 24 Lome 0-30 
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 مورفولوژيک، صفات گيریاندازه و فنولوژی مراحل ثبت
  رشد هایشاخص و عملكرد و عملكرد اجزای

 مراحل از يک هر تا روز تعداد شامل فنولوژی مراحل
 وقوع تا روز تعداد اساس بر غالفدهي، و گُلدهي سبزشدن،

 بوته، ارتفاع گیریاندازه برای. شد ثبت مرحله، هر از درصد50
 مرحلة در کرت هر از تصادفي صورتبه بوته پنج تعداد

 آنها اصلي ساقة ارتفاع و گرديد انتخاب فیزيولوژيک، رسیدگي
 کرت هر برای آن میانگین سپس و شد تعیین مین،ز سطح از

 و ثانويه و اولیه هایشاخه تعداد گیریاندازه برای. گرديد ثبت
 صورتبه کرت هر از بوته پنج تعداد دانه، عملکرد اجزای نیز

 تعداد شمارش از پس و انتخاب برداشت، زمان در تصادفي
 حاصله ینمیانگ دانه،100وزن و بوته در غالف تعداد ها،شاخه
 نمونة پنج شمارش اساس بر دانه100وزن. شد ثبت
. شد ثبت و محاسبه گیری،میانگین و توزين و تايي100بذر

 هر از مترمربع9 حدود در سطحي دانه، عملکرد تعیین برای
 میزان بوجاری، از پس و برداشت ها،حاشیه حذف از پس کرت،

 .شد تعیین سطح، واحد در تولیدی بذر
 طول در بردارینمونه رشد، هایشاخص سبةمحا منظوربه

 انجام يکديگر از روزهفت فاصلةبه مرحله شِش طيّ رشد، دورة
 از پس و گرديده منتقل آزمايشگاه به بالفاصله ها،نمونه. گرفت

 گیریاندازه دستگاه توسط آنها برگ سطح ها،برگ جُدانمودن
 آون دستگاه به هانمونه سپس. شد گیریاندازه برگسطح

 ترازوی با آنها خشکوزن شدن،خشک از پس و گرديده منتقل
 برگ،سطحشاخص. شد تعیین گرم001/0 دقت با ديجیتالي

 استفاده با ترتیببه نسبي، رشد سرعت و  محصول رشد سرعت
 :(Hunt, 1994) شد تعیین 3 و 2 ،1هایمعادله از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :1معادلة

LAI= [(LA1/W1)+( LA2/W2)/2 

LAI  :زماني بازة در متوسط برگسطحشاخص t1وt2؛ 
LA1: زمان در برگسطحt1؛W1  :زمان در گیاه خشکوزن 

t1؛LA2  :زمان در برگسطحt2؛ W2: در گیاه خشکوزن 
 . t2زمان

 :2معادلة
CGR= (1/P)×(W2-W1)/(t2–t1) 

CGR: زمین سطح واحد در رشدمحصولسرعت (P ؛)
W1  :نزما در گیاه خشکوزنt1؛W2  :در گیاه خشکوزن 
 .t2زمان

 :3معادلة
RGR= (logeW2-logeW1)/(t2– t1) 

RGR  :رشدنسبي؛سرعتW1  :زمان در گیاه خشکوزن 

t1؛W2  :زمان در گیاه خشکوزنt2. 
 

 هاداده تحليل و تجزيه 
 MSTAT-Cافزارنرم از ها،داده واريانس تجزيه برای

(ver.: 1.42) روشبه نیز هاانگینمی مقايسة و شد استفاده 
 از نمودارها رسم برای. شد انجام دانکن ایچنددامنه آزمون

 .گرديد استفاده Excel 97-2003 افزارنرم
 

 نتايج و بحث
 فنولوژيک صفات

داری بر صفت نتايج نشان داد که ژنوتیپ، تأثیر معني
(. بر اين 4تعداد روز از کاشت تا سبزشدن بذرها داشت )جدول

و کمترين از  MCC696 و MCC80 هایپژنوتیاساس، 

 آزمايش نخود مورد هایژنوتيپ مشخصات -3جدول 
Table 3. Characteristics of chickpea genotypes 

 

 مشخصات ديگر

Other details 

 تيپ

Type 
 MCCشمارة 

MCC no. 
 رديف
No. 

 Kabuli 80 1 -کابلي 5311

ILC482 کابلي- Kabuli 252 2 

 Kabuli 352 3 -کابلي 12247

Karaj 12-60-31 کابلي- Kabuli 358 4 

 Kabuli 392 5 -کابلي Kermanshah -کرمانشاه

 Kabuli 537 6 -کابلي Iran -ايران

 Kabuli 696 7 -کابلي Iran -ايران
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از کاشت  روزبیشترين از  MCC392 و MCC252های ژنوتیپ
 و MCC80 هایبرخوردار بودند. ژنوتیپ ،تا سبزشدن

MCC696 ی هاژنوتیپداری با از اين حیث، تفاوت معني
MCC358 ،MCC252  وMCC392  داشتند؛ ولي تفاوت آنها

 ،(. تسريع در سبزشدن1)شکلد دار نبوها، معنيبا ساير ژنوتیپ
ولوژيک نافتادن مراحل فرشد و پیش ةباعث کاهش طول دور

 سبزشدنعالوه، به خواهد بود. زودرسيدر نتیجه، گیاه و 
 کاهشهای خاکزاد را به بیماری ءاحتمال میزان ابتال سريع،
برای  بهتر از رطوبت و منابع موجود را ةو امکان استفادداده 
 (.Bagheri et al., 1997)آورد هد خوافراهم  گیاه

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دهای نخواز كاشت تا سبزشدن ژنوتيپتعداد روز  -1 شكل

 Fig. 1. Days from planting to emergence of chickpea genotypes 

 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.01داری )ای دانکن، تفاوت معنيدامنههايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چندمیانگین
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.01), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 

 های نخودواريانس صفات مورد مطالعه در ژنوتيپ تجزية -4جدول 
Table 4. Analysis of variance for chickpea genotypes characteristics 

 ميانگين مربعات
Mean Squares 

  

 

 دانهعملكرد 

Seed yield 

 

 

عملكرد 

 بوته 

Plant 

yield 

 دانه100وزن

100Seed 

weight 

 

تعداد غالف 

 بوته در

Pod No. 

per plant 

 تعداد 

 شاخه فرعي

Secondary 

branches 

No. 

 تعداد 

شاخه 

 اصلي

Primary 

branches 

No. 

 ارتفاع بوته

Plant 

height 

از كاشت  روز

دهي تاغالف
Days from 

planting 

to 

podding 

از كاشت  روز

تا گلدهي 
Days from 

planting 

to 

flowering 

از كاشت  روز

 تا سبزشدن
Days from 

planting 

to 

emergence 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغييرات

S.O.V 

16630.014 100.285 1.265 28.938 4.528 0.193 0.603 2.131 13.560 3.476 3 
 تكرار

Replication 

68288.49* 191.158* 66.146** 94.917* 11.019* 0. 885* 38.296 ** 659.226** 137.333** 48.850** 6 
 تيمار

Treatment 

14649.410 72.39 3.255 24.972 3.591 0.283 6.347 1.797 18.32 4.22 18 
 خطا

Error 

36.12 37.91 8.16 6.68 4.86 3.31 7.96 1.83 7.76 8.39 
 تغييرات )درصد( ضريب

CV% 

 درصددرصد و پنجاحتمال يک سطوح در دارمعني ترتیببه: ** و*
  *, **: Significant at the 0.05 and 0.01 probability level, respectively 
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 بر داریمعني تأثیر ژنوتیپ، که داد نشان نتايج همچنین،
 اين بر(. 4جدول) داشت گلدهي تا کاشت از روز دتعدا صفت

 و MCC80، MCC696، MCC392 هایژنوتیپ اساس،
MCC537 هایژنوتیپ و کمترين از MCC358 و MCC252 

 بودند؛ برخوردار گلدهي تا کاشت از روز تعداد بیشترين از
 بود( P≤0.05) دارمعني گروه، دو اين میان تفاوت کهشکليبه
 باعث انتهايي، خشکي تنش وقوع رسدمي نظربه(. 2شکل)

 ،MCC80، MCC696 هایژنوتیپ در زودرسي القای
MCC392 و MCC537 از هاژنوتیپ اين احتماالً. است شده 

. گیرندمي بهره خشکي به مقاومت برای خشکي از فرار مکانیسم
 خشکي، تنش وقوع که است آن مؤيد متعدد، هایآزمايش
 است نموده کوتاه را فنولوژيک مراحل و تسريع را گلدهي

(Koochacki & Nasiri, 1992.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دهای نخوژنوتيپ گلدهياز كاشت تا تعداد روز  -2 شكل

 Fig. 2. Days from planting to flowering of chickpea genotypes 

 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.01داری )تفاوت معنيای دانکن، هايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.01), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT) 

 

 تأثیر ژنوتیپ، که داد نشان واريانس تجزيه از حاصل نتايج
(. 4جدول) داشت دهيغالف تا کاشت از روز بر داریمعني
 از روز کمترين از MCC80 ژنوتیپ که بود آن مؤيد نتايج

 از روز بیشترين از MCC358 ژنوتیپ و دهيغالف تا کاشت
 اين از MCC80 ژنوتیپ. بودند برخوردار دهيغالف تا کاشت
 (.3 شکل) داشت هاژنوتیپ ساير با داریمعني تفاوت حیث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دهای نخوژنوتيپ دهيغالفاز كاشت تا اد روز تعد -3 شكل

 Fig. 3. Days from planting to podding of chickpea genotypes 

 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.01داری )ای دانکن، تفاوت معنيهايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.01), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
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 مورفولوژيک  صفات
 صفات بر داریمعني تأثیر ژنوتیپ نتايج، اساس بر

 فرعي و اصلي هایشاخه تعداد و بوته ارتفاع شامل مورفولوژيک
 از MCC80 هایوتیپژن اساس، اين بر(. 4جدول) داشت نخود

 بوته ارتفاع بیشترين از MCC392 و MCC537 و کمترين

 ژنوتیپ در بوته ارتفاع تفاوت میزان(. 4 شکل) بودند برخوردار
MCC80 ژنوتیپ دو جُزبه ديگر، هایژنوتیپ همة به نسبت 

MCC252 و MCC696 (.4 شکل) بود دارمعني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د های نخوژنوتيپ ارتفاع بوته -4 شكل

 Fig. 4. Plant height of chickpea genotypes 
 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.01داری )ای دانکن، تفاوت معنيهايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین

Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.01), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 
 

 و بیشترين MCC392 ژنوتیپ نتايج، اساس بر
 کمترين MCC352 و MCC252، MCC358 هایژنوتیپ

 تفاوت که( 5شکل) بودند دارا را بوته در اولیه شاخة تعداد
 همچنین،(. P≤ 0.05) بود دارمعني نظر، اين از هاآن میان

 و بوته در ثانويه شاخة تعداد کمترين از MCC352 ژنوتیپ
 تعداد بیشترين از MCC537 و MCC696 هایژنوتیپ

 نیز دارمعني هاآن میان تفاوت که( 5 شکل) بودند برخوردار
 (.P≤ 0.05) بود

 

 دانه عملكرد و عملكرد اجزای

 تعداد رب داریمعني تأثیر ژنوتیپ، که داد نشان نتايج
 نیز و بوتهتک دانة عملکرد دانه،100وزن بوته، در غالف

 اساس، اين بر(. 4جدول) داشت سطح واحد در دانه عملکرد
 تعداد کمترين MCC358 و بیشترين MCC80 هایژنوتیپ

 از MCC80 ژنوتیپ تفاوت(. 6شکل) داشتند را بوته در غالف
 MCC696 پژنوتی جُزبه ديگر، هایژنوتیپ همة با نظر، اين

 با MCC80 ژنوتیپ رسدمي نظربه(. 6شکل) بود دارمعني
 با برخورد از حدودی تا حداقل خود، رويشي رشد جلوانداختن

 دماهای در آن گلدهي نتیجه، در و نموده اجتناب باال دمای
. است گرفته صورت خاك، بیشتر رطوبت نیز و ترپايین نسبتاً
 ماندنعقیم درصد کاهش با تا است شده باعث فوق عوامل

 MCC80 ژنوتیپ در بوته در غالف تعداد میانگین ها،گُل

 .يابد افزايش ها،ژنوتیپ ديگر به سبتغالف( ن23)
 ترتیببه ،MCC352 و MCC252 ژنوتیپ دو همچنین،

 کهاين ضمن داشتند؛ را دانه100وزن بیشترين و کمترين
 بر عالوه نظر، اين از MCC252 ژنوتیپ میان تفاوت

MCC352 ژنوتیپ دو باMCC537 و MCC392 نیز 
 زمان در آبیاری انجام با رسدمي نظربه(. 7شکل) بود دارمعني

 رطوبت محدوديت ،MCC352 مانند هاييژنوتیپ در گلدهي،
 فتوسنتزی مواد انتقال برای زمینه و شده برطرف رشد برای

 بیشتر تداوم جهت در شرايط از بهتر استفادة و مخازن سمتبه
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 در دانه100وزن کاهش همچنین. است گرديده فراهم رشد
 مراحل دارای که MCC252 و MCC358 مانند هاييژنوتیپ

 رشد تداوم دلیلبه احتماالً اند،بوده تریطوالني فنولوژی
 اختصاص و انتقال مرحلة احتماليِ همزماني و رويشي

 در اختالل و فصل انتهايي خشکي با هادانه به اسیمیالت
 در تکمیلي آبیاری انجام با آزمايش يک در. است بوده قالانت

 محلي تودة در ويژهبه دانه100وزن ها،دانه پُرشدن مرحلة
 حدودی تا نیز دانه عملکرد آن، دنبالبه و يافت افزايش گريت،

 پیدا بهبود ،(تکمیلي آبیاری بدون) ديم شرايط با مقايسه در
 (.Fallah et al., 2005) نمود

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د های نخوژنوتيپ های اوليه )الف( و ثانويه )ب( در بوتهتعداد شاخه -5 شكل

 Fig. 5. Primary (a) and secondary (b) branches number per plant in chickpea genotypes 
 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.05داری )تفاوت معني ای دانکن،هايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین

Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 
 

 بوتهتک دانة عملکرد صفت هردو مورد در نتايج، اساس بر
 از MCC358 و MCC252 ایهژنوتیپ دانه، عملکرد و

 بودند برخوردار میزان بیشترين از MCC80 ژنوتیپ و کمترين
 اکثر در را هاغالف تعداد تکمیلي، آبیاری(. 9 و 8شکل)

 و( 6شکل) داد افزايش MCC80ژنوتیپ ويژهبه هاژنوتیپ
 در کیلوگرم970 به ژنوتیپ اين در دانه عملکرد آن، دنبالبه

 نخود دانة عملکرد میانگین با مقايسه رد که يافت افزايش هکتار

 و( هکتار در کیلوگرم380) نیشابور شهرستان در ديم شرايط در
 آبي، شرايط در دانه عملکرد درصد75 به نزديک حصول نیز

 تجاری رقم در دانه عملکرد آزمايش، اين در. است چشمگیر
 رقم در و هکتار در کیلوگرم324 حدود ،(MCC358) کرج

MCC252 از کمتر که شد ثبت هکتار در کیلوگرم320 حدود 
 .است منطقه در ديم شرايط در دانه عملکرد متوسط

 

a 
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 د های نخوژنوتيپ تعداد غالف در بوتة -6 شكل

 Fig. 6. Pod number per plant in chickpea genotypes 

 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.05داری )ای دانکن، تفاوت معنيههايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنمیانگین 
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د های نخوژنوتيپدانه 100وزن -7 شكل

 Fig. 7. 100 seed weight of chickpea genotypes 
 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.01داری )ای دانکن، تفاوت معنيهايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین

Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.01), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د های نخوژنوتيپبوتة عملكرد دانه تک -8 شكل

 Fig. 8. Seed yield per plant chickpea genotypes 

 دارند.( با يکديگر نP≤ 0.05داری )ای دانکن، تفاوت معنيهايي که حداقل يک حرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
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 د های نخوژنوتيپعملكرد دانة  -9 شكل

 Fig. 9. Seed yield of chickpea genotypes 

 ( با يکديگر ندارند.P≤ 0.05داری )ای دانکن، تفاوت معنيرف مشترك دارند، بر اساس آزمون چنددامنههايي که حداقل يک حمیانگین
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 
 

 های رشدشاخص
ها برگ در ژنوتیپسطحییرات شاخصمطالعة روند تغ

نشان داد که پس از اِعمال آبیاری تکمیلي، سطح برگ در 
ای افزايش يافت و هرکدام از طور فزايندهها، بهتمامي ژنوتیپ

های های خود، با مقادير و زمانها، متناسب با ويژگيژنوتیپ
(. نظر به 10متفاوتي به حداکثر سطح برگ رسیدند )شکل

صورت تبخیر و تعرق ها اندام اصلي تلفات آب بهرگکه باين
، MCC80هايي مانند رسد ژنوتیپنظر ميهستند، لذا به

MCC392  وMCC352  که تعادل مناسبي از نظر برگ
داشتند، تبخیر و تعرق کمتری داشته و از ذخاير رطوبتي خاك، 

شکل مؤثرتری بهره ها بهدر مراحل بعدی رشد و پُرشدن دانه
های اخیر رسد عملکرد باالتر دانه در ژنوتیپنظر ميد. بهگرفتن

که از سطح  MCC252و  MCC358های نسبت به ژنوتیپ
برگ و تلفات تبخیر و تعرق باالتری برخوردارند، به تلفات کمتر 
تبخیر و تعرق و ذخاير بیشتر رطوبتي در مراحل نهايي رشد نیز 

 مربوط باشد.

 هایژنوتیپ تمام در گیاه رشد سرعت نتايج، اساس بر
 به کاشت، از پس روز60 و داشت افزايشي روندی آزمايش، مورد

 MCC358 ژنوتیپ(. 11شکل) رسید خود مقدار حداکثر
 ادامه، در اما بود، برخوردار بااليي رشد محصول سرعت از اگرچه
(. 11شکل) يافت کاهش ایفزاينده صورتبه سرعتبه آن میزان

 مشابهي نسبتاً رشد محصولسرعت  با نیز MCC252 ژنوتیپ
 اما رسید، خود میزان حداکثر به پُرمحصول، هایژنوتیپ ساير با

 داشت تریسريع کاهشي روند هاژنوتیپ اين به نسبت

 اين کمتر عملکرد از بخشي است ممکن موضوع اين(. 11شکل)
 و MCC80، MCC392 هایژنوتیپ به نسبت را ژنوتیپ دو

MCC352 رشد محصولسرعت  و برگ حسط دوام از که 
 .نمايد توجیه بودند، برخوردار رشد نهايي مراحل در پايدارتری

 از پس روز50تا هاژنوتیپ تمام در نسبي رشد سرعت
 از بعد) آن از پس اما بود، افزايش به رو ماليم شیبي با کاشت
 ژنوتیپ در افزايش اين که يافت افزايش( تکمیلي آبیاری

MCC358 نسبي، رشد سرعت افزايش(. 12شکل) بود شديدتر 
 آبیاری از بعد روز10) کاشت از پس روز60 تا هاژنوتیپ تمام در

 کاهش گیاه، سن افزايش با آن از پس و داشت ادامه( تکمیلي
 آبیاری از پس روز10 تا رسدمي نظربه(. 12شکل) شکل يافت

 در ويژهبه پیرشدن، سرعت هابرگ سطح دوام دلیلبه و تکمیلي
 استفاده و فتوسنتز میزان و يافت کاهش گیاه، پايیني هایرگب

. يافت افزايش گیاه نسبي رشد سرعت لذا و شد بیشتر نور از
 رسیدگي دلیلبه رشد، دورة پايان در نسبي رشد سرعت

 و هابرگ سن افزايش نیز و تنفس افزايش و دانه فیزيولوژيک
 شد يمنف جاری، فتوسنتز کاهش درنتیجه و هاآن ريزش

 و MCC358 هایژنوتیپ رسدمي نظربه(. 12شکل)
MCC252 آخر خشکي تنش به نسبت بیشتری حساسیت از 

 (.12شکل) اندبوده برخوردار فصل
Rezaianzadeh (2008 )تکمیلي آبیاری که کرد گزارش 

 و شودمي نسبي رشد سرعت افزايش باعث گلدهي، مرحلة در
 کندتری شیب اب نسبي، رشد سرعت منحني افت درنتیجه

 .شودمي حادث
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 د های نخوژنوتيپ( در LAIبرگ )سطحتغييرات شاخص -10 شكل

 Fig. 10. Changes of Leaf Area Index (LAI) in chickpea genotypes 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 د های نخوژنوتيپ( در CGRرشدمحصول )تغييرات شاخص سرعت -11 شكل

 Fig. 11. Changes of Crop Growth Rate (CGR) in chickpea genotypes 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 د های نخوژنوتيپ( در RGRتغييرات سرعت رشد نسبي ) -11 شكل

 Fig. 11. Changes of Relative Growth Rate (RGR) in chickpea genotypes 



 

 

24 
 

 1397، سال2ة، شمار9/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../بررسي خصوصيات؛ پُرسا و همكاران

 

 گيرینتيجه
 در ایمالحظهقابل تنوع که داد نشان تحقیق اين نتايج

 فنولوژيک خصوصیات نظر از آزمايش مورد یهاژنوتیپ میان
 ،(دهيغالف و گلدهي سبزشدن، تا کاشت روزهای تعداد)

 اجزای ،(بوته ارتفاع و بوته در شاخه تعداد) مورفولوژيک
 عملکرد ،(دانه100وزن و بوته در غالف تعداد) دانه عملکرد

 هرچند اساس، اين بر. داشت وجود رشد هایشاخص و دانه
 صفات از برخي با رابطه در( MCC358) کرج یتجار ژنوتیپ

 مناسبي وضعیت رشد هایشاخص نیز و بوته ارتفاع مانند
 بوته، در غالف تعداد همچون صفاتي با رابطه در اما داشت،

. نبود برخوردار مطلوبي وضعیت از دانه، عملکرد و دانه100وزن
 با MCC80 ژنوتیپ که داد نشان هاژنوتیپ عملکرد مقايسة

 هایژنوتیپ و دانه عملکرد بیشترين از هکتار در کیلوگرم970
MCC252 و MCC358 در کیلوگرم324 و 320 با ترتیببه 

 میزان اين. بودند برخوردار صفت اين میزان کمترين از هکتار،
 آزمايش مورد منطقة در MCC80 ژنوتیپ برای دانه عملکرد

 دانه عملکرد نمیانگی برابر دو از بیش تکمیلي، آبیاری انجام با
 نسبت دانه عملکرد میانگین درصد75 حدود و ديم شرايط در
 که است حالي در اين. باشدمي منطقه همین در آبي شرايط به

 از ،MCC252 و MCC358 شاهد هایژنوتیپ دانة عملکرد
 نیز منطقه نخود محصول ديم شرايط در دانه عملکرد متوسط

 چنین تکرار ضمن توانمي بنابراين. است بوده کمتر
 ،MCC392 ازجمله هاييژنوتیپ کشت گزينة آزمايشاتي،
MCC352 ويژهبه و MCC80 در تکمیلي آبیاری با همراه را 

 عنوانبه منطقه اين در گلدهي هنگام و کاشت زمان
 . گرفت درنظر امیدبخش، هایژنوتیپ
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Introduction 

In the region of Khorassan, chickpea often is sown traditionally at the end of the rainy season (March 

or April) based on the moisture stored in the soil. On the other hand, the amount and distribution of 

rainfall during the growing season is also very unsuitable. Therefore, the plants usually encounter 

intermittent drought stress during the vegetative growth and in the reproductive growth stage and may 

meet terminal drought stress and heat, simultaneously; resulting in a disturbance on pollination and 

assimilate the seed that leads to severe yield reduction. In these areas, the synchronization critical stages 

of plant phenology with adequate moisture in the soil is important. So, the selection of genotypes that 

their life cycle is completed before the heat and drought occurrence at the end of the season, is considered 

as a first step to improve the chickpea production under rainfed conditions. 

 

Materials & Methods 
In order to evaluate the morphophenological characteristics, yield and yield components of promising 

drought tolerant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under supplementary irrigation, this study was 

carried out in Educational-Researching Farm of Shahid Rajaei, College of Agriculture in Neyshabour 

during 2010-2011. This study was performed based on Randomized Compelete Blocks Design with five 

promising chickpea drought tolerant genotypes (MCC80, MCC352, MCC392, MCC537 and MCC696) 

and two genotypes as control (ILC482 and Karaj 12-60-31) with four replications. Seeds were prepared 

from seed bank of Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (Mashhad 

Chickpea Collection; MCC). Planting operations was performed in April 2011. Planting density was 30 

plants.m-2 and row spacing was 50 cm. Two times irrigation as supplementary irrigation were applied at 

planting and flowering stages. Some characteristics such as days from planting to 50% of emergence, 
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flowering and podding; plant height; primary and secondary branches number per plant; leaf area index 

(LAI); crop growth rate (CGR); relative growth rate (RGR); seed yield and yield components (pods 

number per plant and 100Seed weight) were measured. 

 

Results & Discussion 

Based on the results, there were significantly differences among genotypes for all traits. Genotypes 

MCC80, MCC696, MCC392 and MCC537 had the lowest and genotypes MCC358 and MCC252 had the 

highest number of days from planting to flowering, in which the difference between them was significant 

(P≤0.05). MCC80 had the lowest plant height and MCC537 and MCC392 showed the highest. MCC80 

and MCC358 had the highest and lowest number of pods per plant, respectively. It seems that MCC80 

growth would avoid collisions with high temperatures and consequently the flowering has taken place in 

lower temperatures and higher soil moisture. The above factors led to a reduction of the failure of flowers, 

so the number of pods per plant increased in MCC80 (23 pods) significantly, compared other genotypes. 

Based on the results, on both grain yield per plant and seed yield, genotypes MCC252 and MCC358 

showed the lowest and MCC80 had the highest rate. 

 

Conclusion 
Although Karaj12-60-31 (MCC358) as a commercial genotype, showed the highest plant height and 

growth indices, but for traits such as number of pods per plant, 100 seed weight and seed yield, was poor. 

The results showed that MCC80 with 970 Kg.ha-1 had the highest seed yield and ILC482 (MCC252) and 

Karaj12-60-31 (MCC358) had the lowest. The average yield for the MCC80 with supplementary 

irrigation in this region, was twice more than the yield in rainfed and 75% of yield in irrigated conditions 

in the region. However, the seed yield of commercial genotypes of Karaj12-60-31 (MCC358) and ILC482 

(MCC252), were 324 and 320 Kg.ha-1 respectively. Totally, we recommend the repetition of such tests in 

this ares; in addition we can consider the genotypes such as MCC392, MCC352 and especially MCC80 as 

promising chickpea drought tolerant genotypes with supplementary irrigation during flowering in this 

area.    
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