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 (.Cicer arietinum Lتحمل به تنش سرما در نخود )
 8و داوود صادق زاده ااری 7امایون کانونی

 مرکا تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان7
 یقات کشاورزی دیک کشورمؤسس  تحق8

*hkanouni@yahoo.com 

 چکید 

دمای محی  پراکنش ج رافیایی گیااان زراعی را تعیین کرده و بر رشررو و نمو آنها ارر مسررتقیک دارد. رابت شرروه اسررت ک  گیااان 

ر زیستی،   از بین تنش اای غیرادرنو دمااای کمی باالتر یا پائین تر از حو بهین  برای رشو یود را تحم  نماینو. محققان معتقونو ک

ای استنو. درج  حرارت مطلوب برای رشو و سررما و گرما شایعترین عوام  تنش در زراعت نخود در نواحی معتول و سرد مویتران 

 شود. از طرف درج  سرانتیگراد اسرت و چنانچ  دما یارج از این محووده باشرو گیاه دچار تنش می 36تا  76تولیو نخود دمایی بین 

طعًا با گیرد. چنین زراعتی راای فصلی صورت میدیگر، در نواحی معتول و سرردسیر کشت نخود معموالً در بهار و پس از بارنوگی

شت نخود مسئل  ک اای مقابل  با اینشود. یكی از راهتنش یشركی انتهای فص  مواج  شوه و تا حو زیادی از عملكرد آن کاست  می

انش زدگی مقاوم باشررو. در این مقال  اطالعات و دسررب برای کشررت پائیاه بایسررتی ب  سرررما و بیماری برقدر پائیا اسررت.  نوتیپ منا

و. انموجود در زمین  یسرارت سررما، محوودیت اای ناشی از تنش سرما و تال  اای ب  نژادی برای مقابل  با آن در نخود مرور شوه

  با تنش سرما و استراتژی اای آینوه برای اصالح نخود در شرای  تنش سرما امچنین معیاراای گاینشری و منابع  نتیكی برای مقابل

 انو. اای تحقیقاتی منجر ب  معرفی اولین ررک نخود مقاوم ب  سرما در کشور ارائ  گردیوهو در نهایت فعالیت

 مقدمه

ان  آن معموالً پائین، ناپایوار و کمتر از شررود، عملكرد دک  نخود غالباً در اراضرری حاشرری  ای و با حوار  نهاده کشررت میاز آنجایی

(، عملكرداای پائین و 8665تن در اكتار گاار  شوه است )توکر،  0ک  پتانسی  عملكرد در نخود بیش از میاان بالقوه است. با این

یان  حوود م شوه، سالاای انجااای زیستی و غیر زیستی استنو.  بر اسا  بررسیبی ربات عموماً ناشری از اررات سروء حاص  از تنش

شررود اای زیسررتی از تولیو جهانی نخود کاسررت  میمیلیون تن در ارر تنش 2/0میلیون تن بر ارر تنش اای غیر زیسررتی و حوود  0/0

(. تنش اای غیر زیستی عموه ای ک  تولیو نخود را تحت تاریر ررار می دانو ب  ترتیب اامیت عبارتنو از 7333)سرینح و سراکسرنا، 

(. سرما در بریی از 8661مااای بحرانی، شوری ، سمیت ناشی از عناصر غ ایی و غرراب شون ماارا )یاداو و امكاران، یشركی، د

نواحی غرب آسیا و شمال افریقا اامیت زیادی داشت  و یسارت راب  توجهی ب  عملكرد نخود می زننو. تحقیق در مورد تحم  سرما 

 (.  7333ر کاشت آن از بهار ب  پائیا آشكار گردیو )سینح و ساکسنا، در نخود از زمانی آغاز شو ک  مایت ت یی

 انواع سرما و تاثیر آن

درج  سانتیگراد( و ی  زدگی )در دمای زیر صفر بوون  78تنش سرما در نخود را می توان تحت دو عبارت سرمازدگی )بین صفر تا 

درج  سررانتیگراد در مناطقی از انو و اسررترالیا  75ان  زیر (. متوسرر  دمای روز7333پوشررش برف( تعریف کرد )وری و امكاران، 

 76(. نخود ب  سرمای زیر 8665؛ نایار و امكاران، 8660اا و عوم غالف بنوی شروه اسرت )کالرك و سروی ، موجب ریا  گ 

ه رشو زایشی در (. تنش ی  زدگی در طول دور8663درج  سانتیگراد، ب  ویژه در مرحل  رویشی حسا  است )کانونی و امكاران، 
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(، اروپا و آسریای مرکای، بخصروی در کشت پائیاه و یا کشت زودانگام WANAبریی از نواحی غرب آسریا و شرمال آفریقا )

 (.7330داو )سینح و امكاران، بهاره رخ می

اا و ربیچ تحقیقات در یصروی ارر سررما بر گیاه نخود نشران داده اسرت، در سرطح سرلولی کااش ربات غشای سلولی یا ت ییرات

اا، و بروز عالئک اشوار دانوه ، اسیواای آمین  و کربوایورات K+اا، از بین رفتن تمامیت غشاء، افاایش بریی امالح ماننو پروتئین

(. این اررات، نرخ 8663در غشراء ناشری از ت ییر عملكرد کلروپالسرت جاء یسرارت سرما محسوب می شونو )کروسر و امكاران، 

ورت صدانو. تقسرریک میوز در ارر تنش سرما ب لروزه و نكروزه برگ اای مسرن تر در سرطح گیاه را افاایش میرشرو را کااش و ک

یابو یاای عقیک در گیاه افاایش ممنفی تحت تأریر ررار می گیرد. انوام اای تولیو مثلی بسرریار ب  سرررما حسررا  اسررتنو، و ل ا گ 

 جوان  زنی و سبا شون ممكن است در دمای پائین محی  ب  تاییر افتو. (.8665؛ نایار و امكاران، 8660)کالرك و سوی ،

 ساز و کارهای مقاومت به سرما

( مورد بررسرری ررار گرفت  انو بشرح 7333زدگی در نخودک  توسر   وری و امكاران )بریی از مكانیسرک اای مقاومت ب  تنش ی 

 زیر می باشنو:

زنی پس از دوره اصلی انجماد رخ داو. ک  جوان خود پاییاه اسرت؛ در صرورتیزدگی نوعی مقاومت در نمكانیام فرار از ی  .7

 یابو.اگر مرحل  رشو سریع گیاه رب  از شروا زمستان اتفاق افتو، حساسیت ب  سرما افاایش می

 .زدگی و تشركی  ی  درون سلولی توس  دو مكانیسک کنترل می شونو: مافوق ین  کننوگی و تنریک اسمایاجتناب از ی  .8

 Pseudomonasاا ماننو سررروپر ین  کننوگی )تشررركی  ی  در دمااای باالتر از نقط  انجماد( توسررر  بریی از باکتری

syringae ،P. fluorescens  وErwinia herbicola  اا می توانو ب  شرررود. مقاومت  نتیكی ب  این باکتریالقاء می

کننوگی امچنین با محتوی کک آب محوود می شررود فوق ین  عنوان ی  اباار گاینش برای اجتناب از انجماد عم  کنو.

 ( .7333دارد )وری و امكاران، می( ک  تنریک اسمای آب را در سلول با اررات محوود نگ 7322)بلوم، 

زدگی، توانایی گیاه در جلوگیری از دسرت دادن آب سرلول و یا افاایش ربات غشراء اسرت. سخت شون، نوعی تحم  ب  ی  .3

  در اای نخود کزدگی یا تحم  ب  آن اسرررت. گیااچ اه ب  دمااای پایین متوالی، ی  مكانیام اجتناب از ی سرررازگاری گی

باالتر از گروه شااو )غیر  ABAشونو( دارای درج  سرانتیگراد ررار می گیرنو )ب  سرما یوگیری می 1تا  7معرض دمااای 

( و مالون دی آلوئیو موجود در ریشررر  2O2Hپراکسررریو ) (. ایرورو ن8665یو گیری شررروه( بودنرو )نرایرار و امكراران، 

اایی بود ک  سازگار شوه بودنو. محققان نتیج  گرفتنو ک  کااش آسیب سرما در نخود اای غیرسرازگار بیشتر از آنگیااچ 

و  و کلسررریک از طریق تعوی  محتوای گون  اای اکسررریژن راکتیو ABAاز طریق یوگیری بر  سررررمرا احتماال در ارتبا( با 

 باشو. حفاظت شوه از سرما می

 کشت زمستانه نخود در نواحی سرد

ای مویتران  ب  امایت عملكرد کشت پاییاه و یا افاایش عملكرد کاشت نخود در فص  زمستان در برابر کاشت سنتی بهاره در محی 

ب  دوره رشررو رویشرری و زایشرری  توان(. از دیگر ماایای کاشررت زمسررتان  می7333یوبی روشررن شرروه اسررت) مالهوترا و سرراکسررنا، 

( ، فرسرایش کمتر یاك، برداشرت زودتر و افاایش ارتفاا بوت  مناسب برای برداشت 2Nتر، تثبیت بیشرتر نیترو ن اتمسرفر )طوالنی
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( و پژمردگی فوزاریومی، Ascochyta rabieiمكانیاه اشراره کرد. معایب این رو  عبارتنو از حسراسیت ب  بیماری برق زدگی )

 اای ارز، یسارت سرما و فقوان اررام دان  درشت متحم  ب  سرما. علفغلب  

ای نیسرررت ک  بتوان از آن ب  عنوان ی  گیاه زراعی زمسرررتان  در اای زراعی ب  انوازهاز آنجا ک  تنوا مقاومت ب  سررررما در  نوتیپ

(. 8663انو )کانونی و امكاران، شرروه برای تحم  ب  سرررما بررسرری Cicerاای وحشرری جنس ارتفاعات باال اسررتفاده کرد، گون 

 .Cو  C. reticulatumبرراالترین سرررطح از مقراومررت برر  سررررمررا را داشرررترر  و  C. bijugumانررو کرر  محققران گاار  کرده

echinospermum  اای وحشررری جنس ب  دنبال آن ررار گرفتنو. در تحقیقات اییر گونCicer اای یكسرررال ، ب  ، ب  ویژه گون

 انو. اای زیستی و غیر زیستی اامیت زیادی پیوا کردهومت در برابر استر عنوان منابع مقا

 وراثت تحمل سرما

( مشخب کردنو ک  مقاومت ب  سرما بر حساسیت ب  آن غالب است، و این صفت حوار  توس  پنا جفت 7337مالهوترا و سینح )

ادنو ک  گاینش برای تحم  ب  سرررما در صورتی ک  اررات اا نشران د ن با اررات  نی افاایشری و غیر افاایشری کنترل می شرود. آن

اای یودگشرنی کااش یابو مؤررتر یوااو بود. ورارت پ یری یصوصی برای مقاومت ب  سرما حوود غالبیت و اپیسرتازی طی نسر 

 (.7333 ساکسنا، و مالهوترا) است شوه برآورد ٪ 3/21

 ICARDA(، ی  رو  غربالگری و انتخاب در مرکا WANAآفریقا )برای معرفی نخود زمسرتان  در ناحی  غرب آسیا و شمال 

(. این تكنی  بسررتگی دارد ب : 7330برای ترکیب مقاومت ب  برق زدگی و تحم  ب  سرررما توسررع  یافت  اسررت)سررینح و امكاران، 

 ILCیت  شرروه )الف( کاشررت زود انگام )در ماه اکتبر(، ب( اسررتفاده از حوار  ی   نوتیپ حسررا  و ی   نوتیپ مقاوم شررنا

( و ج( تلقیح 7330ای استنو؛ )توس  سینح و امكاران، از بهترین منابع مقاومت ب  سرما در مرحل  گیااچ  ILC 8617و  8262

یعی کافی اای طبزدگی رب  از مرحل  گلوای و آبیاری بارانی مكرر )اگر بارنوگیمواد آزمایشررری با بقایای محصرررول آلوده ب  برق

سرال تكرار شونو،  8ای، بایو حوار  ب  موت گردد. تسرت اای غربالگری مارع موجب تقویت اپیومی بیماری مینباشرو(؛ این کار 

ای رب  از ااای انتخابی بایو تحت شرای  کنترل شوه مورد تاییو ررار گیرد. کاربرد علف کشدر غیر این صورت غربالگری با الین

ان زیاد، افاایش حسراسریت ب  سرما را ب  دنبال دارد، در حالی ک  عمق کاشت مختلف ) زنی و اسرتفاده از کود نیترو نی ب  میاجوان 

 (. 7335متر( ایچ ارری بر این موضوا نواشت )مالهوترا و سینح، سانتی 86و 75، 5،76

أریر حت ت( نشران دادنو ک  عملكرد دان  گرده در گیااان حسا  ب  سرمازدگی کامالً توس  دمای پایین ت8660کالرك و سروی )

گردد. با اسرررتفاده از رو  انتخاب گرده، کالرك و امكاران ررار گرفتر  و رشرررو لول  گرده در درون یام  رب  از لقاح مخت  می

ب  صررورت تجاری در اسررترالیا معرفی و آزاد کردنو. این مثال  Sonaliو  Rupali( دو ررک مقاوم ب  سرررمازدگی ب  اسررامی 8660)

ژادی نطالعات فیایولو یكی پای  با رو  اای غربالگری ب  منرور توسرع  محصرول اصرالح شوه در برنام  ب بسریار جالب تلفیقی از م

اای کنترل شرروه و رو  اای غربالگری مبتنی بر آزمایشررگاه را برای مقاومت ب  سرررما ( محی 8663اسررت. کروسررر و امكاران )

تحم   اای کنترل شوه برای اصالح، رب  از تأییو گاینش تحت محی آن ک  زدگی ( در نخود مرور کردنو. نتیج )سرمازدگی و ی 

 اای متوالیاا برای تحم  سرررمازدگی در شرررای  مارع  در طول نسرر گاینی  نوتیپاای اوف، ب ب  سرررمازدگی نخود در محی 

 بایستی انجام شود.

شود، انتخاب و معرفی اررام نخود متحم  ب  سرما میک  در بریی از نواحی کشرور، کشرت پائیاه نخود ب  طور سرنتی انجام از آنجا 

ک  پرمحصول بوده و در عین حال برای کاشت پائیاه در مناطق سرد و مرتفع مناسب باشنو از اامیت بساایی بریوردار است. ل ا در 

کشور  رتفع و سردسیرپرو ه تحقیقاتی سرعی شرو تا الین مناسبی جهت کشت پائیاه نخود در مناطق م 75سرال و با اجرای  78موت 
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المللی تحقیقات کشررراورزی مناطق مرکا بیندر اایی اسرررت ک  ، از جمل  الینSel93TH24460انتخراب و معرفی گردد. الین 

. این  نوتیپ پس از گ رانون مراح  یالب (ILC3470 × ILC8617) اسررتیشرر  )ایكاردا( دورگ گیری آن انجام شرروه 

 7323تا سال  7313الین م کور از سال ارسال گردیو.  ب  ایرانالمللی تحم  ب  سرما  ات بیندر رالب آزمایش 7313سرازی،  در سال 

اای ماریمقاومت ب  بیو مطالعات مربو( ب    ، پیشرفت  و سازگاریاای بین المللی، مقوماتیدر آزمایشات مختلف از جمل  آزمایش

کشت  در قیتطبی -در طرح اای تحقیقیامچنین در ماارا کشاورزان اای تحقیقاتی و در ایستگاه زدگی و پژمردگی فوزاریومبرق

اا، کرمانشاه مورد ارزیابی ررار گرفت. بر اسا  نتایا حاص  از این بررسیشیروان و زنجان،  ،پاییاة مناطق کردسرتان، مراغ ، ارومی 

و  30، 75ب  ترتیب  ILC482مان و تن در اكتار، نسرربت ب  شررااو اای جک، آر 0/7با میانگین عملكرد  Sel93TH24460الین 

و با پوشش برف ب  موت بیش از ی  ماه ب   درج  سانتیگراد را در شرای  مارع  -70درصرو افاایش عملكرد داشرت  و سررمای  76

ما از تحم  اای پیشرفت  متحم  ب  سریوبی تحم  نموده اسرت. در بررسی تحت شرای  کنترل شوه الین جویو نسبت ب  سایر الین

درج  سرانتیگراد( بریوردار بود. از رو  ضریب ت ییرات محیطی و شیب ی   -75الی   -86ناسربی در برابر سررمااای زیر صرفر) م

،  Sel93TH24460اا از جمل  اای آزمایشی استفاده شو. نتایا نشان داد ک ، بریی از الینرگرسیون برای بررسی پایواری الین

FLIP0075C   وFLIP00-78C  عملكرد باالتری نسبت ب  اررام شااو بریوردار بودنو. در آزمایش آنفارم ک  بر روی  از ربات

اا برتری محسوسی نسبت ب  سایر  نوتیپ Sel93TH24460اای پایوار و پر محصرول این تحقیق انجام شرو، باز اک الین  نوتیپ

 %2/80ن  را تولیو کرد. میاان پروتئین دان  الین جویو کیلوگرم در اكتار بیشرررترین عملكرد دا 7066از یود نشررران داد و با میانگین 

(  %3/83و  %1/85،  %8/80اسررت ک  در مقایسرر  با اررام اصررالح شرروه دیگر نریر جک، آرمان و آزاد )ب  ترتیب با میاان پروتئین دان  

ه، این الین جهت کشررت پاییاه در ارز  ت  ی  ای باالتری دارد و ضررمنا از زودپای نیا بریوردار اسررت. با توج  ب  موارد یاد شررو

ک  بتوان با توسع  این ررک اراضی تحت آیش غرب کشور را ب  کشت نخود ایتصای مناطق مورد اشاره انتخاب گردیو. در صورتی

 یابو.ای افاایش میداد، تولیو نخود و درآمو کشاورزان این مناطق ب  طور  راب  مالحر 

 منابع 

Blum, A. (1988) Plant Breeding for Stress Environments. CRC Press, Boca Raton, Florida. 
Clarke, H.J. and Siddique, K.H.M. (2004) Response of chickpea genotypes to low temperature 

stress during reproductive development. Field Crops Research 90, 323–334. 

Croser, J.S., Clarke, H.J., Siddique, K.H.M. and Khan, T.N. (2003) Low-temperature stress: 

implications for chickpea (Cicer arietinum L.) improvement. Critical Review in Plant 

Science 22, 185–219. 
Kanouni, H., M. Kahlily and R. S. Malhotra. 2009. Assessment of cold tolerance of chickpea 

at rainfed highlands of Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 5 (2): 250- 254. 

Malhotra, R.S. and Saxena, M.C. (1993) Screening for cold and heat tolerance in cool-season 

food legumes. In: Singh, K.B. and Saxena, M.C. (eds) Breeding for Tolerance in Cool 

Season Food Legumes. Wiley, Chichester, UK, pp. 227–244. 

Malhotra, R.S. and Singh, K.B. (1991) Gene action for cold tolerance in chickpea. Theoretical 

and Applied Genetics 82, 598–601. 

Malhotra, R.S. and Singh, K.B. (1995) Effects of nitrogen fertilizer application on cold 

tolerance in chickpea. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 2, 24–25. 

Nayyar, H. and Chander, K. (2004) Protective effects of polyamines against oxidative stress 

induced by water and cold in chickpea. Journal of Agronomy and Crop Science 190, 355–

365. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 
 

 

Nayyar, H., Bains, T. and Kumar, S. (2005) Chilling stressed chickpea seedlings: effect of cold 

acclimation, calcium and abscisic acid on cryoprotective solutes and oxidative damage. 

Environmental and Experimental Botany 54, 275–285. 

Singh, K.B., Malhotra, R.S., Halila, M.H., Knights, E.J. and Verma, M.M. (1994) Current status 

and future strategy in breeding chickpea for resistance to biotic and abiotic stresses. 

Euphytica 73, 137–149. 

Singh, K. B. and Saxena, N.P (1993) Breeding for stress tolerance in cool-season food legumes. 

Wiley, Chichester, UK. 

Toker, C. (2005) Preliminary screening and selection for cold tolerance in annual wild Cicer 

species. Genetic Resources and Crop Evolution 52, 1–5. 

Wery, J., Turc, O. and Lecoeur, J. (1993) Mechanism of resistance to cold, heat and drought in 

cool-season legumes, with special reference to chickpea and pea. In: Singh, K.B. and 

Saxena, M.C. (eds) Breeding for Tolerance in Cool Season Food Legumes. Wiley, 

Chichester, UK, pp. 271–291. 

Yadav, S.S., Redden, R.J., Chen, W. and Sharma, B. 2007.Chickpea breeding and management. 

CAB, International. Wallingford, UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

