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تودة نخود ساید و سیا  دیم بومی منطقة هشترود  11بررسی تنوع  صاات زراعی در 

 شرقی آذربایجان
 *زاده ااریداود صادق

 مراغ   -ایئت علمی موسس  تحقیقات کشاورزی دیک کشور
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 چکید 

توده بومی نخود سرررفیو از منطق   5توده نخود دیک بومی اشرررترود ) 76آوری و کاشرررت ب ر در این بررسررری  نسررربت ب  جمع

ای شوه و تعواد و در شرای  مارع  7337آغاج ( در بهار سرال آغاج و توپترتیب از منطق  ررهتوده نخود سریاه ب  8و  3آغاج، توپ

بوت  تصرادفی از درون ار جمعیت انتخاب و از اشرت صفت مختلف) ارتفاا بوت ، ارتفاا اولین غالف از سطح یاك،  ت  75-86

اای فرعی، تعواد غالف در بوت ، تعواد دان  در بوت ، عنملكرد بیوما  و دان  در ت  بوت  و شررایب برداشررت در ت  تعواد شررای 

، بیشرترین ضرریب ت ییرات فنوتی ی در بین صررفات و یصرروصرریات مورد بررسی در شرو. نتایا نشران داد ک  برداریبوت ( یادداشرت

درصررو بود.کمترین  03و  50ترتیب با ضرررایب ت ییرات اای نخود کابلی متعلق ب  عملكرد ت  بوت  و عملكرد زیسررت توده ب توده

اای نخود تیپ دسرری، بیشترین تنوا د. در تودهدرصرو بو 78ارتفاا بوت  با ضرریب ت ییرات فنوتی ی تنوا فنوتی ی نیا متعلق ب  صرفت

اای اای فرعی و تعواد دان  در گیاه بود و ضرایب ت ییرات فنوتی ی برآورد شوه برای صفتاای تعواد شای فنوتی ی مربو( ب  صفت

اا، ت. در مقایس  بین تودهکمترین تنوا فنوتی ی را داش %73درصو بود. ارتفاا بوت  با ضریب ت ییرات  53و  00م کور ب  ترتیب برابر

 میاان تنوا صفات مختلف در ار توده نسبت ب  سایرین متفاوت بود.

 تنوا صفات، نخود سفیو، نخود سیاه، دیک، اشترود.  واژ  های کلیدی:

 

 مقدمه

  از مقاومت اعی کاای زراای گیاای و یویشاونوان وحشی آنها، نقشی اساسی در اصالح موفقیت آمیا واریت تنوا  نتیكی در گون  

منوترین کنو. وجود تنوا  نتیكی از بارزترین و ارزشاای غیر زیستی بریوردارنو، ایفا میاای زیستی و تحم  ب  تنشپایروار ب  تنش

(. موسسات ملی در کشوراای توسع  یافت  و در حال توسع  و مراکا تحقیقات 1و  7) ضروریات اصالح گیااان در مناطق مختلف است

ر کشوراای اای ملی دانو ولی، برنام المللی، اامیت نگهواری، شناسایی و کاربرد منابع  نتیكی گیاای را دریافت رزی بینکشاو

 (. 2و3منو شونو)انو بطور کام  از منابع  نتیكی گیاای غنی در کشور مربوط  بهرهدرحرال توسع  انوز نتوانست 

فاده شونو، انوز استاانی ک  در شرای  حاصلخیای کک و تحت تنش کشت و کار میدر اغلب ممال  در حال توسع  و در مورد گیا

اای گران بر این است ک  باوجود استفاده از رو (. اعتقاد اغلب اصالح0و  5، 0اای بومی از ارکرران کشاورزی است )از توده

اای بومی برای رفع سریع بسیاری از مشكالت اا ماننو رو  انتخاب الین یالرب از بین تودهمختلف اصالحی، ایچی  از رو 

میالدی در  06و  56داو ک  تا ربع اول ررن بیستک در کانادا و آمریكا و داة حبوبات کارآیی نوارد. ب  عنوان مثال سوابق نشان می

و ، و در نتیجة این ر اای محلی و معرفی اررام بومی، مهمترین رو  اصالحی بودهآمریكای التین و آفریقا، انتخاب از درون توده

انو. امچنین اررام ما  بنام مهر، پرتو، گوار و کارگر، واریت  اای نخود کابلی یا سفیو اای مهک لوبیا معرفی شوهبسیاری از واریت 

وبیا ل)کورو  و جک(، نخود دسی یا سیاه) کاکا و پیروز(، عو  )زیبا(، لوبیا سفیو )صوف، مرمر و یا (، لوبیا ررما)ناز و گلی(، 

اای ین تودهباشنو ک  ب  رو  انتخاب در بچیتی)شاد(، لرروبیا چشک بلبلی)کامرران، مشهو و پرستو( از جملة اررام حبوبات مختلف می

 (.8شونو)بومی در کشور ما معرفی شرروه و اک اکنون در مناطق مختلف کشور کشت می
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ع بسیار با ارز  در امر اصالح نخود دیک، اوف از این مطالع ، بررسی اای بومی نخود ب  عنوان مناببا توج  ب  اامیت یای توده 

ر اایی با صفات مطلوب زراعی بود تا از آنها داای بومی نخود منطق  اشترود آذربایجان و شناسایی الینتنوا در صفات زراعی توده

 گردد. گیری و توسعة تنوا  نتیكی نخود در مناطق سردسیر دیک استفادهاای دورگبرنام 

 

 هامواد و روش

 8تودة نخود سفیو و  5آغاج)شام  توده بومی نخود دیک ک  ربال از ماارا زارعین منطق  توپ 76ب ر  7336-37در بهار سال زراعی 

با  و بودنو ب  منرور ارزیابی ظااری)فنوتی ی( آوری شوهشرری جمعتودة نخود سیاه( آذربایجان 3آغاج )شام  تودة نخود سیاه( و رره

 ای و در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیک مراغ  کشت گردیونو.بوت  در متر مربع( در شرای  مارع  75نصف تراکک بوت  توصی  شوه )

کیلوگرم فسفات  36مارعة آزمایشی در سال رب  تحت آیش بوده و پس از انجام شخک پاییاه )گاوآان رلمی( کود شیمیایی بر مبنای 

سانتیمتر کشت  85متری با فاصل  ردیف  8ی   85رم اوره محاسب  و با یاك مخلو( گردیو. ب ر ار توده در کیلوگ 86آمونیوم و 

ت  بوت  تصادفی از درون ار توده شو. از صفات زراعی  86آوری گردیو. طی بازدیواای مكرر از مارع  اروام ب  گاینش و جمع

اای (، تعواد شای S/P(، تعواد دان  در بوت )P/Pغالف در بوت ) (، تعوادPLH)ب  سانتیمترمختلف از ربی  ارتفاا بوت  

( و  .Bio(، عملكرد زیست توده آفتاب یش  ب  گرم)PH(، ارتفاا اولین غالف از سطح یاك ب  سانتیمتر) .Br.Noفرعی)

 د دان  بر عملكرد زیست توده( یادداشت برداری بعم  آمو. امچنین با استفاده از رابطة عملكرY/Pعملكرد دان  در ت  بوت  ب  گرم)

گیری آنها نیاز ب  شمار  ( اروام گردیو. در مورد صفاتی ک  انوازهHIنسبت ب  محاسبة شایب برداشت محصول) 766ضرب در 

شو ولی در مورد سایر صفات وضعیت گیااان بوت  ک  ب  طور تصادفی انتخاب شوه بودنو انجام  86اا بر روی گیریداشت، انرروازه

 ک  کرت مو نرر ررار گرفت.در 

جهت بررسی میاان تنوا  نتیكی موجود در ار توده پارامتراای آماری مختلف از ربی  میانگین صفات و یصوصیات زراعی، مقوار 

حوار  و حواکثر ار صفت، دامن  ت ییرات صفت ، انحراف معیار و ضریب ت ییرات فنوتی ی صفات مختلف در ار توده و در دو تیپ 

برای   MSTAT-Cتیپ کابلی و دسی( ب  تفكی  محاسب  و در تفسیر نتایا مورد استفاده ررار گرفت. از نرم افاار آماری مختلف)

 اای م کور استفاده شو.محاسبات آماره

 

 نتایج و بحث
است. نتایا  آموه 7توده( در جوول  5اای بومی نخود تیپ کابلی )در تودهاای مختلف صفات مورد بررسی نتایا برآورد آماره

( Y/Pداو ک  بیشترین ضریب ت ییرات فنوتی ی در بین صفات و یصوصیات مورد بررسی متعلق ب  عملكرد ت  بوت )م کور نشان می

درصو بود. پس از  03و  50طوری ک  ضرایب ت ییرات محاسب  شوه برای آنها ب  ترتیب برابر ( بود ب .Bioو عملكرد زیست توده )

اای ( و تعواد شرای S/P(، تعواد دانر  در گیاه)P/Pاای تعواد غرررالف در گیاه)ترین تنوا  نتیكی در صفتدو صفت م کور، بیش

 (. 7بود)جوول %05اای م کور برابر ( مشااوه گردیو و مقوار ضریب ت ییرات فنوتی ی محاسب  شوه برای صفت .Br.NOفرعی)

اای بومی نوتی ی در بین صفات و یصوصیات زراعی مورد بررسی در تودهاای مختلف نشان داد ک  کمترین تنوا فمحاسبة آماره

( بود و ضرایب ت ییرات فنوتی ی PH( و ارتفاا اولین غالف از سطح یاك)PLHاای ارتفراا بوت )نخود سفیو، متعلق ب  صفت

 (.7درصو بود)جوول 75و  78محاسب  شوه در مورد دو صفت م کور ب  ترتیب برابر 
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اای عملكرد ت  بوت ، عملكرد زیست توده و تعواد دان  و غالف در جود تنوا مناسب مخصوصا در یصوی صفتبا توج  ب  و

ررسی پالسک نخود تیپ کابلی تحت بتوان از  رمگردنو، میت  بوت  ک  از صفات مهک مرتب  با عملكرد دان  در نخود محسوب می

 برداری نمود.اای اصالح  نخود بهرهور استفاده در برنام در این پژواش ب  عنوان منبع با ارز   نتیكی ب  منر

 

 آغاجاای بومی نخود تیپ کابلی منطقة توپاای محاسب  شوه برای صفات مختلف در تودهآماره -7جوول 

درصو ضریب  انحراف معیار واریانس فنوتی ی میانگین دامن  حواکثر حوار  صفت
 ت ییرات

PLH 75 36 75 16/88 5/1 1/8 78 
P/P 7 70 75 16/5 5/0 5/8 05 
S/P 7 73 78 06/5 2/5 0/8 05 
Y/P 36/6 06/5 36/5 26/7 31/6 33/6 50 

Br.No. 6 5 5 76/8 37/6 35/6 05 
PH 3 87 78 8/75 3/0 8/8 75 
Bio. 18/6 06/3 22/2 26/3 0/3 3/7 03 
HI 35/3 15/05 06/50 6/01 7/23 7/3 73 

 

داو ک  آموه است و نشان می 8اای بومی نخود تیپ دسی در این بررسی در جوول مختلف در تودهنتایا بررسی تنوا صفات 

( و عملكرد S/P(، تعواد دان  در گیاه ).Br.NOاای فرررعی)اای تعواد شرای بیشترین تنوا فنوتی ی محراسب  شوه مربو( ب  صفت

درصو بود. متقابال  51و  53، 00اای م کور ب  ترتیب برابرای صفت( بود و ضرایب ت ییرات  فنوتی ی برآورد شوه برY/Pت  بوت )

 (. 8درصو برآورد گردیو)جوول 73کمترین تنوا فنوتی ی نیا متعلق ب  صفت ارتفاا بوت  بود ک  ضریب ت ییرات فنوتی ی آن معادل 

و  اای بومی منطق  و بررسی یصوصیاتگردد ب  منرور محافرت از تودهبا توج  ب  نتایا بوست آموه از این پژواش پیشنهاد می

یا یاان  اای اصالحی مختلف و اای جویو از منطق  گردیوه و یاان آوری و ارزیابی جمعیتصفات مختلف آنها، اروام ب  جمع

  اای آنها مورد مطالع  و بررسی بیشتری ررار گیرنو.اای بومی مناطق مختلف کشور و الینمتشك   از توده
 اای بومی نخود تیپ دسی منطقة اشتروداای محاسب  شوه برای صفات مختلف در تودهآماره -8جوول 

واریانس  میانگین دامن  حواکثر حوار  صفت
 فنوتی ی

انحراف 
 معیار

درصو ضریب 
 ت ییرات

PLH 73 85 78 63/73 5/0 5/8 73 
P/P 8 72 70 5/0 2/3 7/3 02 
S/P 7 87 86 3/1 7/72 3/0 53 
Y/P 70/6 0/3 80/3 7/7 03/6 05/6 51 

Br.No. 6 0 0 0/7 30/6 6/7 00 
PH 3 73 76 1/78 1/5 0/8 73 
Bio. 12/6 2/5 68/5 8/8 7/7 6/7 01 
HI 75 3/02 3/53 0/03 0/36 5/3 73 
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