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  زنجان متحمل به سرما در شرایط دیمنخود  بررسی خصوصیات زراعی الین های
 *سیوه سوداب  شبیری

 محقق مرکا تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

* s.shobeiri@yahoo.com 

 

 چکید 
با رو ه پرای  آب و اوائی منطق  سردسیر کشور این منرور دسرترسری و یافتن اررام متحم  ب  سررما، پر محصرول و سازگار در ش  ب

مرکا تحقیقات  تكرار در 0دردر رالب طرح بلوکهای کا م  تصرررادفی  و دو شرررااو محلی الین ارسرررالی از ایكاردا  70اسرررتفاده از 

درصرررو سررربا  در طول دوران رشرررو و نمو عالوه بر مراربت اای زراعی  صرررفات فنولو ی ماننو و.مدرآ زنجان ب  اجرا کشررراورزی

گلوای و رسریون کام ، ارتفاا بوت  ، مقاومت ب  سررما و وزن صو دان  یادداشت برداری و از سطح  %56محصرول، تعواد روز اا تا 

وز تا صفات روز تا گلوای، رمترمربع برداشرت بعم  آمو. نتایا نشران داد ک  بین تیماراای آزمایشری ایتالف معنی دار از نرر  6/0

 رماازنررتحم  ب  سررالینها وزن صررودان  و عملكرد وجود داشررت.وت  و مقاومت ب  سرررما بعو از آیرین یخبنوان، رسرریوگی، تعواد ب

، 7/386با عملكرد دان   ب  ترتیب  76، 8، 77، 70، 3اا حاکی از برتری الین اای مقایسرر  میانگین .نواشررتنووضررعیت چنوان یوبی

 . ودنوکیلوگرم در اكتار ب123، 2/135، 5/207، 2/207

 (.Cicer arietinum L) نخود  -تنش سرما -مقاومت اای کلیوی: وا ه 

 

 مقدمه 

ااار  508بالغ بر  8676-8677براسرا  آیرین آمار سازمان یواربار جهانی )فائو( سطح زیر کشت نخود در کشور  در سال زراعی 

ز ی گردد. طبق امین آمار از سطح یاد شوه ، بیش ااكتار بوده اسرت ک  تقریبا نیمی از سرطح زیر کشرت حبوبات کشور را شام  م

مخصوصا منابع بشر ب  مواد غ ائی  فااینوهنیاز  وجهانی ازدیاد جمعیت . (8677)فائو،ااار تن محصرول نخود برداشرت شوه است 836

رابر ل  نخود در بمتحم  محصررروالت زراعی از جملاوم تولیو اررام  محوودیت منابع تولیو از طرف دیگر طرف و از ی پروتئینی 

ن کشت بهاره نخود بعلت کوتاه شو .اصالح نباتات مشخب می سازدو رو  اای کالسی  و نوین را با اسرتفاده از اصرول تنش اا 

. بطوری ک  (7325، با یشرركی آیر فصرر  معموال از عملكرد مناسرربی بریوردار نمی باشررو )جهانگیری وبریورد طول دوره رشررو

کیلو گرم  در اكتار(  276کیلو گرم  در اكتار می باشو. این عملكرد از متوس  جهانی ) 056حوود  متوسر  عملكرد آن در کشور

( فاصرل  بسریار دارد. رابت شوه است ک  با ت ییر تاری  کاشت از 8677تن در اكتار )اپاداایا و امكاران،  5و پتانسری  تولیو بیش از 

درکشرت پاییاه، نخود ب  طور کارآمو ( .7311 امكاران،)بارری و افاایش می یابوبهار ب  پاییا، عملكرد محصرول حوار  ب  دو برابر 

تری از رطوبت موجود در یاك اسررتفاده کرده ک  این امر از طرفی موجب افاایش معنی دار بیوما  گیاه و از سرروی دیگر سرربب 

ای روی ( مطالع 7327ح و امكاران )(. سین7330گریا ازتنش اای یشكی و گرما در مرحل  گلوای می گردد)وری و امكاران، 

متر ارتفاا از سرررطح دریا نادی  آنكارا(  7655 نوتیپ نخود تیپ کابلی در ایسرررتگاه تحقیقات کشررراورزی ایمانای ترکی  ) 3752

، -2/80،  -3انجام دادنو. در این بررسررری پایین ترین دما اا در ماه اای سررررد سرررال یعنی دسرررامبر،  انوی ، فوری  و مار  ب  ترتیب 

روز آزمایش زیر پوشش برف ررار داشت. با توج  ب  درج  بنوی  01درج  سانتیگراد بود و در طول فص  زراعی  -2/73و ،  -3/78

مرگ گیاه(، از  5حسا  و  0تحم  متوس ،  3تحم  یوب،  8برای الین اای بسریار متحم ،  7برای تحم  ب  سررما )نمره  5الی  7

با  ILC-2406و  ILC-410 ،ILC-2479 ،ILC-2491 ،ILC-2636 ،ILC-2529الین  بین الین اای تحت بررسری شش
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 نوتیپ نخود  07( در بررسی 7323) کانونی .الین متحم  شرناسایی شونو 83اای بسریار متحم  و الیندر ردیف  7-8گرفتن نمره 

و  3خود را با درج  تحم  ب  سرررمای  نوتیپ ن 70 ،در ایسررتگاه تحقیقات کشرراورزی کردسررتان 7326و  7313اای سررال طیزراعی 

 اای بعوی معرفی نمود. اای متحم  ب  سرما گاینش و برای ارزیابیب  عنوان الین  3کمتر از 

 

 مواد و روشدا

و دو شررااو  از ایكاردا  ارسررالی الین  70 اای نخود سررفیو متحم  ب  سرررما با اسررتفاده ازاین تحقیق ب  منرور بررسرری و انتخاب الین

 85 یطو( فاصررل  ومتری  0ی   0ار الین در  و.مدرآ تكرار در زنجان ب  اجرا 0دردر رالب طرح بلوکهای کا م  تصررادفی  محلی

در طول فص  رشو عالوه بر  بود. مترمربع 6/0بنابراین مساحت کاشت ار الین نو.وش سانتیمتر کشت 76بوت  اا با فواص   سانتیمتر و

ن علفهای ارز و مبارزه با آفات احتمالی، از صرفات و یصوصیات موردنرر ماننو میاان تحم  مراربت اای معمول زراعی نریر وجی

گلوای ، تعواد روز تا رسریوگی، تیپ بوت ، ارتفاا بوت  یاداشت برداری ب  عم   %56ب  سررما ، درصرو سربا محصرول، تعواد روزتا 

ت انوازه گیری شررو و محاسرربات آماری داده اای ربت آمو. پس از رسرریوگی و برداشررت آزمایش، وزن صررودان  و عملكرد ار کر

 مورد مقایس  ررار گرفتنو.  LSDانجام و میانگین صفات ب  رو   SASشوه با استفاده از نرم افاار 

 

 نتایج و بحث

روز تا  تاز نرر صررفا نتایا حاصرر  از تجای  واریانس سرراده در  ایسررتگاه دیک  زنجان نشرران داد ک  ایتالف معنی داری بین تیماراا

(. 7)جرررررروولگلوای، روز تا رسیوگی، تعواد بوت  و مقاومت ب  سرما بعو از آیرین یخبنوان، وزن صودان  و عملكرد وجود داشت

بود و تعواد بوت  بیشررتری بعو از آیرین  kg/ha  123ترین الین در بین سررایر تیماراا و با عملكردزودر  76نتایا نشرران داد الین 

و ( بود kg/ha22/7661دارای باالترین عملكرد) 1( نسرربت ب  سررایر تیماراا داشررت.الین 7)بعو از الین شررماره یخبنوان در مارع  

با  ب  ترتیب  76، 8، 77، 70، 3اا حاکی از برتری الین اای بود. مقرایسررر  میانگین 72ارتفراا بوتر  براال بعرو تیمرارو دارای  دیرر 

)شرررااررو( دیرر  و دارای برراالترین وزن  72. تیمررارکیلوگرم در اكتررار بودنررو123، 2/135، 5/207، 2/207، 7/386عملكرد دانرر  

آزمایش اا در این الین. اغلبگرم( وزن صو دان  بیشتری داشت18/30) 70گرم( و ارتفاا بوت  بود و پس از آن الین 15/31صودان )

 (.8نواشتنو)جرروولوضعیت چنوان یوبی نررتحم  ب  سرما از

 

 متحم  ب  سرمااای نخود اررام و الین صفات مورد بررسی واریانس تجای  - 7جوول 

تعداد بوته بعد از 

 آخرين يخبندان

PC2 

مقاومت به سرما 

 آخرينبعد از

 يخبندان

CTR2 

 %05تعداد روز تا 

 گلدهي

DF 

روز تا 

 دگیيرس

DM 

 ارتفاع بوته

 

PH 

 وزن صد دانه

SW 

 عملكرد

 دانه

yield 

  منابع

 تغييرات

S.O.V 

 تكرار 833/80320 81/3 00/75 32/88 70/01 70/7 65/031

**60/383 *03/6 *07/73 **55/88 ns31/2 **06/73 **76/760105 تيمار 

 خطا 13/80085 06/7 57/1 72/0 10/76 87/6 30/780

38/31 81/0 06/7 31/6 00/1 35/3 20/88 
ضریب 

 تغییرات

 دار.و عوم ایتالف معنی % 5،  %7ح وترتیب ایتالف معنی دار در سط ب  nsو  *، ** -
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 متحم  ب  سرمااای نخود اررام و الینمیانگین صفات مورد بررسی  – 8وول ج

 

 منابع

. اصالح حبوبات سرما دوست برای تحم  ب  تنش اا. از انتشارات سازمان تحقیقات ، 7313بارری ا.ر.، ا. نرامی و م. سلطانی.  

 آموز  وترویا کشاورزی، وزارت کشاورزی .

 پاییاه. کشت ایایاان  در  .(.Cicer arietinum L )زراعی نخود اای نوتیپ در سرما ب  تحم  ارزیابی  .7323  .ه ،کانونی

  . 23-33(:7) 86ب ر و نهال

نهایی بررسی یصوصیات زراعی و عملكرد دان   نخود کابلی در کشت پاییاه تحت شرای  دیک. گاار   .7325. ا، جهانگیری

 .276/25موسس  تحقیقات کشاورزی دیک کشور. شماره 
F.A.O. 2011. FAO STAT. http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID= 567#ancor 

Accessed 23 February, 2012. 

Upadhyaya HD, Thudia M., Dronavallia N., Gujariaa N., Singha S., Sharmaa S., and Varshney RK. 

2011. Genomic tools and germplasm diversity for chickpea improvement. Plant Genetic Resources 

9 (1). pp. 45-58. 

NO. VARIETY ORIGIN CTR2 PC2 DF DM PH(cm) 
100SW 

(gr) 
YIELD 

(kg/ha) 

CHECK

% 
CLASS 

7 ILC 8617 ICARDA 1 00 865 851 35 33/36  03/107  30/733  C 

8 Flip97-120C ICARDA 1 85 860 850 35 65/36  27/135  87/700  B 

3 Flip02-51C ICARDA 1 33 865 850 30 52/83  60/386  63/703  A 

0 Flip02-59C ICARDA 2 87 863 850 30 35/83  56/105  00/706  C 

5 Flip02-81C ICARDA 2 33 865 850 35 06/36  32/182  28/733  C 

0 Flip03-8C ICARDA 1 06 865 851 30 36/73  27/035  23/781  C 

1 Flip03-80C ICARDA 2 88 865 852 33 06/38  22/7661  71/725  A 

2 Flip03-123C ICARDA 2 70 863 853 31 26/33  33/100  13/706  C 

3 Flip03-133C ICARDA 2 72 865 852 30 73/33  60/331  38/07  C 

76 Flip04-35C ICARDA 1 08 868 857 31 75/33  123 35/700  B 

77  Flip04-36C ICARDA 1 83 863 855 35 03/83  56/207  06/750  B 

78 Flip04-37C ICARDA 1 35 868 858 30 36/38  27/522  72/762  C 

73 Flip05-37C ICARDA 2 37 865 853 30 03/83  73/026  30/780  C 

70 Flip05-45C ICARDA 1 33 860 850 30 13/30  27/207  00/750  B 

75 Flip05-91C ICARDA 2 72 876 851 30 86/38  132 52/735  C 

70 Flip05-101C ICARDA 1 30 860 851 32 05/38  37/536  03/31  C 

71 Jam IRAN 2 80 860 850 35 85/33  37/500  766 C 

72 gazvin IRAN 1 37 860 852 33 15/31  15/576  23/33  C 
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