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 چکید 

 اای نخود در منطق  شهرکرد، آزمایشی در رالب طرح بلوك کام  تصادفیب  منرور تعیین پایواری عملكرد و میاان سازگاری  نوتیپ

 -7ی اموان -جک -آزاد -ر روی ده  نوتیپ نخود زراعی )بیونیادر  س  تكرار و دو سطح بوون تنش یشكی و با تنش یشكی ب

ILC482- در مارع  تحقیقاتی دانشكوه  37-36( در سال زراعی 8محلی کوا ای  و اموانی  -محلی شهرکرد -ااشک -آرمان

رو  اای،  کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا گردیو. در این آزمایش رو  اای مختلف تجای  پایواری ت  مت یره از جمل  :

واریانس محیطی، ضریب ت ییرات فنوتی ی، اکوواالنس ری  و واریانس پایواری شوکال استفاده شو. با مقایس  نتایا بوست آموه از 

، ILC482، 7اای آزاد، جک، اموانی رو  اای مختلف با میانگین عملكرد ک  در می یابیک ک ، در رو  واریانس محیطی  نوتیپ

و محلی شهرکرد؛ در رو  اکوواالنس ری    ILC482اای آزاد، جک، ؛ در رو  ضریب ت ییرات،   نوتیپآرمان و محلی شهرکرد

، 7اای اموانی ، آرمان و محلی شهرکرد و در رو  واریانس پایواری شوکال  نوتیپILC482، 7اای آزاد، جک، اموانی  نوتیپ

ILC482 اا  نوتیپ تیپ مشترك در ام  رو و آرمان ب  عنوان  نوتیپ پایوار معرفی گردیونو.  نوILC482  است. بنابراین

احتماال بتوان این  نوتیپ را ب  عنوان پایوارترین  نوتیپ نسبت ب  بقی   نوتیپ اای موجود در این بررسی در منطق  شهرکرد معرفی 

 کرد.

 نخود زراعی، تجای  پایواری، تنش یشكی وا اای کلیوی:

 

 مقدمه

و استقرار  زنیآیو. جوان یش  ب  شمار میای و مناطق یش  و نیم حبوبات کشت شوه در مناطق حاشی  تریننخود یكی از رویمی

چ  نخود ب  عنوان یكی از محصوالت مهک مناطق یش  و نیم  یش  برای تعیین تراکک نهایی بوت  در واحو سطح دارای اامیت گیاه

شاورزی، یشكی عبارتست از ناکافی بودن مقوار و توزیع آب راب  استفاده از دیوگاه ک(. 7321ای است) معصومی و امكاران، ویژه

 گردد. یشكی عام  اصلی محوود کننوه تولیواتدر طی دوره رشو گیاه، ک  این امر موجب کااش بروز توان کام   نتیكی گیاه می

 .(8667را، دارد )میتدای باز میباشو ک  گیاه را از رسیون ب  حواکثر توان محصولکشاورزی می

سازگاری ب  ت ییرات ورارت پ یر در سایتمان و رفتار ی  موجود ک  سبب افاایش احتمال بقا و تولیومث  آن در ی  محی  

ی مفیوی از (. سازگاری رابلیت ی   نوتیپ برای تولیو دامن 7323گردد )دشتكی و امكاران، شود، اتالق مییصوی میب 

اا (. معموالً سازگاری ی   نوتیپ در چنو محی  توس  ارر متقاب  آن  نوتیپ7311است )فرشافر، اای متفاوت اا در محی فنوتیپ

ی (. مفهوم پایواری برای متخصصان اصالح نبات از نرر تجای 7322شود )کانونی و امكاران، اای متفاوت آزمایش میبا محی 

تعوادی از محققین وا ه تجای  حساسیت را ب  جای تجای  پایواری  (.8660بسیار حائا اامیت است )یوس  و امكاران،  GEIاای داده

 نوتیپ در س  سال با استفاده از  70ی پایواری ( در مطالع 7323پور و امكاران )(. صباغ8666داننو )زانح و امكاران، مناسب می

 ایش الیناای مشترك با این آزمو ک   نوتیپاای نخود پردایتنی پایواری الیناای ت  مت یره و پارامتری  ب  مطالع  تجای رو 

 دیو.دار عنوان گرمشترکی پایوار معرفی نشو. در این آزمایش اررات ررک در سال و سال در مكان و سال در مكان در  نوتیپ معنی
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 هامواد و روش

دریق  و طول  87درج  و 38 آزمایش مورد نرر در مارع  تحقیقاتی دانشكوه کشاورزی دانشگاه شهرکرد، در عرض ج رافیایی

اای مورد استفاده و مح   نوتیپ 7اجرا شو. جوول  7336-37متر و در سال زراعی  8785دریق  و ارتفاا  03درج  و  56ج رافیایی 

 داو.اا را نشان میتهی  آن

 هاهای مورد بررسی و مبدا تدیه آنژنوتیپ -1جدول 
 مبوا تهی   نوتیپ ردیف

 یقات دیک سرارود)کرمانشاه(مرکا تحق بیونیا 7

 مرکا تحقیقات دیک سرارود)کرمانشاه( آزاد 8

 مرکا تحقیقات دیک سرارود)کرمانشاه( جک 3

 اموان 7اموانی  0

5 ILC482 کانادا 

 مرکا تحقیقات دیک سرارود)کرمانشاه( آرمان 0

 مرکا تحقیقات دیک سرارود)کرمانشاه( ااشک 1

 شهرکرد محلی کوا ای  2

 شهرکرد لی شهرکردمح 3

 اموان 8اموانی 76

 

کشت ب  صورت دستی انجام گرفت. آزمایش در س  تكرار و دو سطح تنش یشكی و بوون تنش یشكی در رالب طرح بلوك کام  

دای ب  بعو آبیاری در سطح  آبیاری ب  صورت  افت  ای انجام شو و ب  منرور اعمال تنش یشكی از مرحل  غالف تصافی  اجرا شو.

 نش انجام نشو ولی آبیاری سطح بوون تنش ماننو رب  تكرار انجام گرفت. ت

اای پایواری محاسب  آماره محی  مورد استفاده ررار گرفتنو. 8اا در اای عملكرد  نوتیپب  منرور تجای  پایواری در این تحقیق داده

i(، واریانس محیطی)mاای میانگین) شام  پارامتر
2Sضریب ت ییرات محیط ،)(یiCVبرای ار ی  از  نوتیپ )  اا بطور جواگان

 .انجام شو

 

 نتایج و بحث

واریانس محیطی انحراف ی   نوتیپ را از  ارائ  شوه است. 8نتایا حاص  از تجای  پایواری  نوتیپ اای انتخاب شوه در جوول 

تر کی ی پایوارتر است ک  واریانس محیطی آن کگیرد،  بنابراین در این رو   نوتاا انوازه میمیانگین امان  نوتیپ در کلی  محی 

، آرمان و محلی شهرکرد ب  عنوان  نوتیپ پایوار ILC482، 7اای آزاد، جک، اموانی باشو. در رو  واریانس محیطی  نوتیپ

 (.3معرفی شونو )جوول 

اا ک   نوتیپ CVر از مقوار اای پایوا نوتیپ CVدر رو  ضریب ت ییرات محیطی معیار انتخاب ب  این صورت است ک  مقوار 

اای آزاد، جک، اا بیشتر باشو. ل ا در این رو   نوتیپاا از میانگین ک  عملكرد ام   نوتیپکمتر و میانگین عملكرد این  نوتیپ

ILC482  (.3و محلی شهرکرد ب  عنوان  نوتیپ پایوار معرفی شونو )جوول 
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اا دارد و تری در محی تری داشت  باشو نوسانات ککک  اکوواریانس ککدر رو  اکوواالنس ری  بر طبق تعریف ار  نوتی ی 

و  اای بیشتری را ب  عنوان الین پایوار داراست. در این ررسو این رو  توانایی معرفی تعواد الینبنابراین پایوارتر است. ب  نرر می

 (.3نوان پایوار در نرر گرفت  شو )جوول ، آرمان و محلی شهرکرد ب  عILC482، 7اای آزاد، جک، اموانی نیا  نوتیپ

در رو  پایواری شوکال  نوتی ی پایوار است ک  مقوار واریانس پایواری آن حوار  باشو. واریانس پایواری ب  دست آموه برای 

نایت  و آرمان در این رو  پایوار ش ILC482،7اای اموانی آزمون شو و  نوتیپ Fبوسیل  آزمون  %5و  %7اا در سطح  نوتیپ

 (.3شونو )جوول 

 اا مشترك بود.  بنابراین ااحتماال بتوان ین  نوتیپ را ب  عنوان پایوارترین  نوتیپ معرفی کرد.در ام  رو  ILC482 نوتیپ 

 هاهای پایداری و میانگین عملکرد ژنوتیپنتایج پارامتر  -2جدول 

 واریانس پایواری )شوکال( اکوواالنس ری  یضریب ت ییرات فنوتی  واریانس محیطی میانگین عملكرد  نوتیپ

 37/7618 78/1805 50/33 57/3180 80/758 ( بیونیا7

 02/7800 0/2308 13/02 88/1833 05/710 ( آزاد8

 52/7718 30/1230 52/03 00/2332 00/738 ( جک3

 38/001 52/0157 05/03 3/5627 80/708 7( اموانی 0

5)ILC482 85/713 81/0260 73/02 02/3813 01/033 

 2/7663 1/0233 20/06 80/3383 17/750 ( آرمان0

 83/7135 50/77378 83/10 07/70380 20/751 ( ااشک1

 52/0320 31/81520 30/01 83/70505 80/723 پای ( کوه2

 73/7000 33/3061 85/01 38/0850 83/700 ( شهرکرد3

 5/8800 53/70008 17 38/78776 31/753 8( اموانی 76

 33/7533 00/76875 83/51 35/3600 36/701 میانگین
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